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Dosarul: nr. 2-69/09 
 

HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
19 iunie 2009            mun. Chişinău  
 
 
Colegiul de contenţios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 
în componenţă: 
 
Preşedintele şedinţei, judecătorul   Marina Anton 

grefier       Mariana Buşuleac  

 

examinând în şedinţă  publică, pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

depusă de Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti împotriva S.R.L. „Alsa 

Cosmetică”, intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM privind interzicerea utilizării mărcii nr. 15909 „Gelişim 

Kozmetik”, înregistrate pe numele „Alsa Cosmetică” S.R.L. şi transferul mărcii   

nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” pe  numele Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

constată 

Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva S.R.L. „Alsa Cosmetică”, intervenientului accesoriu Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind interzicerea utilizării mărcii nr. 

15909 „Gelişim Kozmetik” înregistrate pe numele „Alsa Cosmetică” S.R.L. şi 

transferul mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” pe  numele Gelişim Kozmetik 

San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

În motivarea acţiunii reclamantul 15909 „Gelişim Kozmetik” a indicat că „Alsa 

Cosmetică” S.R.L. este succesorul Î.I. „Hărştioagă Aliona”, care a activat în 

calitate de distribuitor al produselor firmei „Gelişim Kozmetik” (Turcia) pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

În continuare, se  indică că pârâtul, nefiind autorizat, la 17.08.2006 a depus la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cereri de înregistrare a 
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mărcii combinate „Gelişim Kozmetik” pentru produsele şi serviciile din clasa 03 şi 

35, conform clasificării  internaţionale CIPS. Astfel, solicitantul mărcii în persoana 

Î.I. „Hărştioagă Aliona”, cunoştea despre existenţa mărcii date în străinătate. 

Consideră reclamantul că la momentul depuneri cererii în cauză, precum şi după 

înregistrarea mărcii  „Gelişim Kozmetik”, pârâtul a acţionar cu rea-credinţă. Drept 

dovadă a faptului că Î.I. „Hărştioagă Aliona”  cunoştea despre circumstanţele 

invocate serveşte contractul de distribuţie nr. 00127/06-2006, încheiat între firma 

producătoare şi ultima. În contextul expus se menţionează că pârâtul a obţinut 

ilegal dreptul asupra denumirii de firmă a  producătorului, de la care importa 

produsele de parfumerie sub mărcile contestate, în acelaşi timp activând în calitate 

de distribuitor al mărcilor în  cauză. Mai mult ca atât, indică reclamantul, S.R.L. 

„Alsa Cosmetica” încercă să realizeze un blocaj al importurilor de produse de 

parfumerie marcate cu marca „Gelişim Kozmetik”, dovadă fiind cererea depusă de 

Serviciul  Vamal prezentată la materialele  cauzei. 

Susţine reclamantul că acţiunile întreprinse de către pârât sunt contrar 

prevederilor art. 6 septis, alin 1, al Convenţiei de la Paris, care prevede că agentul 

economic sau  reprezentantul celui acestui titular, înregistrarea pe propriul său unei 

a mărcii respective în una sau mai multe din aceste ţări, titularul  va avea dreptul să 

se opună acestei înregistrări cerute sau să reclame radierea ei sau,  dacă legea ţării 

îngăduie această, să  ceară transferul înregistrării în favoarea sa. 

 Conform art. 6 septis, alin. 2, a Convenţiei de la Paris, titularul  mărcii  va avea 

dreptul, sub rezerva alin. 1) de  mai sus,  să se opună folosirii mărcii de către 

agentul sau  reprezentantul sau,  dacă el nu a autorizat această folosire. 

Reclamantul „Gelişim Kozmetic” a solicitat instanţei de judecată interzicerea 

utilizării mărcii nr.15909 „Gelişim Kozmetik”, înregistrate pe numele „Alsa 

Cosmetica” S.R.L. de către acesta şi transferul mărcii nr. 15909 „Gelişim 

Kozmetik”  pe numele Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Reprezentantul reclamantului, Cotruţă Leonid  în şedinţă de judecată a susţinut 

pe deplin cererea de chemare în judecată înaintată şi a  solicitat admiterea integrală 

a acesteia cu interzicerea utilizării mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” 
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înregistrate pe numele „Alsa Cosmetica” S.R.L. de către acesta şi transferul mărcii 

nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” pe numele Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Reprezentantul pârâtului, Bodiu Tatiana, în şedinţă de  judecată a solicitat 

respingerea acţiunii depuse ca fiind neîntemeiate. Întru susţinerea opiniei sale 

acesta a indicat că de-a lungul unui şir de ani „Alsa Cosmetica” S.R.L., practică 

publicitatea, importul, comercializarea angro şi cu amănuntul, precum şi 

depozitarea în acest scop a diferitor produse cosmetice şi de parfumerie, inclusiv şi 

turceşti cu astfel de mărci  ca „Bişar Cosmetic”, „Cosmetic Alamo”, „Gelişim 

Kozmetik” şi altele. 

La fel, indică că în anii 2005-2006 S:r:l: „Alsa Cosmetica”, procura produse 

cosmetice şi de parfumerie ale firmei turceşti Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. 

Şti., Turcia pentru realizarea şi vânzarea  angro a acestora pe teritoriul Republicii 

Moldova. Totodată pârâtul niciodată nu a fost reprezentantul sau agentul economic 

al firmei turceşti Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti., Turcia. Acest fapt se 

dovedeşte prin contractul din anexa 3 a acţiunii, unde se indică expres că este un 

simplu contract de cumpărare-vânzare a produselor, în acelaşi timp nici un fel de 

drepturi exclusive privind vânzarea produselor respective, vânzătorul nu oferă 

cumpărătorului. În circumstanţele relatate, reprezentantul pârâtului consideră că 

este eronată opinia reclamantului, precum că S.R.L. „Alsa Cosmetică” a activat ca 

distribuitor exclusiv  al produselor firmei „Gelişim Kozmetik”. 

Reprezentantul pârâtului a relatat că la rândul său reclamantul, prin  prisma 

prevederilor actelor normative ce ţin de protecţia mărcilor, nu a realizat careva 

acţiuni în sensul protecţiei juridice a mărcilor litigioase pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

În sensul  respectiv se menţionează  că marca combinată înregistrată nr. 15909 

„Gelişim Kozmetik” nu se bucură de o notorietate deosebită în ţara de origine, 

Turcia. Marca respectivă nu a fost promovată pentru folosire în Republica 

Moldova, şi tratative referitor la promovarea ei nu au avut loc. 

Reprezentantul pârâtului a mai indicat că la 3 aprilie 2009, persoana 

împuternicită să reprezinte în instanţele de judecată interesele firmei Gelişim 
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Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti., Turcia, în prezenţa managerului  firmei „Alsa 

Cosmetica” S.R.L., şi în prezenta sa, le-a fost oficial în formă verbală anunţat 

despre faptul că firma S.R.L. „Alsa Cosmetica” este disponibilă să transmită firmei 

turceşti Gelişim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti. Turcia, toate drepturile, care îl 

aparţin, asupra mărcii combinate nr. 15909 „Gelişim Kozmetik”, sub firma unui 

contract de cesiune a drepturilor contra remuneraţie, însă turcească a refuzat să 

accepte propunerea în cauză. 

Luând în consideraţie circumstanţele respective, califică cerinţele reclamantului 

propunerea în cauză. 

Luând în consideraţie circumstanţele respective, califică cerinţele reclamantului 

drept neîntemeiate şi urmează a fi  respinse. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuale a RM, Matveev Marian, în şedinţă de judecată a  menţionat că cererea 

de înregistrare a mărcii „Gelişim Kozmetik” a fost depusă iniţial de către 

Hirştioaga Aliona, întreprindere individuală, stabilită pe adresa str. Valea  Rediului 

nr. 4, MD-2070, Chişinău, Republica Moldova la data de 2006.08.17 conform 

depozitului  nr. 019886 pentru clasele 03, 35. Procedurile privind depunerea şi 

examinarea cererii au derulat conform  prevederilor legislaţiei în vigoare. 

La capitolul  respectiv se menţionează că în  rezultatul examinării cererii date nu 

au fost depistate mărci identice sau similare înregistrate pe numele altor titulari. De 

asemenea, în termenul legal de 3 luni de la data  publicării în BOPI a datelor cu 

privire la cererea respectivă,  conform prevederilor art. 17 din Legea privind 

mărcile  şi denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, în 

adresa AGEPI nu a parvenit nici o contestaţie împotriva înregistrării mărcii. 

Corespunzător, la data de 2008.01.18 a fost eliberat titlul de protecţie  cu nr. 15909 

pe numele „Alsa Cosmetica” S.R.L. Toate acţiunile AGEPI ce ţin de examinarea şi 

înregistrarea cererii au fost în strictă conformitate cu prevederile Legii  

nr. 588/1995 (în vigoare la etapa examinării mărcii). 
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Conform legislaţiei în vigoare, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului 

prezentarea informaţiei referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării etc., 

toate acţiunile solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunei-credinţe. 

La fel, a indicat reprezentantul intervenientului accesoriu că faptul că AGEPI nu 

a înregistrat nici un contract de cesiune a drepturilor asupra  mărcii nr. 15909. În 

baza cererii din 22.08.2008 depuse de către Hirştioaga Aliona, întreprindere 

individuală AGEPI a operat modificările în denumirea întreprinderii, conform 

deciziei de acceptare a modificărilor din data de 2008.10.17. Datele privind 

modificarea au fost publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială  

nr. 11/2008.Deoarece art.26 al.(5) se referă la inducerea în eroare a consumatorului 

în urma cesiunii mărcii, pentru examinarea acestui temei de anulare a mărcii, 

reclamantul urmează să prezente probele, care confirmă inducerea în eroare. 

Audiind participanţii la proces, studiind materialele dosarului, instanţa de 

contencios administrativ consideră cererea de chemare în judecată depusă 

neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă din următoarele considerente. 

În şedinţa de   judecată s-a constatat că, la 17.08.2006, Î.I. „Hirştioagă Aliona” a 

depus în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale a Republicii 

Moldova o cerere de înregistrare a mărcii combinate „Gelişim Kozmetik” pentru 

produsele şi serviciile CIPS (8) 03 – preparate pentru albit şi alte substanţe pentru 

spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; 

parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru 

îngrijirea dinţilor şi 35 – publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; 

administrare comercială; lucrări de birou, comercializarea produselor din cala 03. 

La fel,  instanţa de judecată a stabilit că la 18.01.2008 cererea depusă de către 

Î.I. „Hirştioagă Aliona” a fost înregistrată la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM în calitate de marcă, în acest sens fiind eliberat certificat de 

înregistrare  nr. 15909 „Gelişim Kozmetik”. 

În continuare, la 22.08.2008 în cadrul AGEPI a fost depusă o cerere de 

modificare a numelui titularului mărcii cu nr. 15909 din Î.I. „Hirştioagă Aliona” în 

„Alsa Cosmetica” S.R.L. 



 6

Totodată, instanţa de judecată a reţinut faptul că în perioada 2005-2006 a 

importat şi comercializat produse „Gelişim Kozmetik” pe teritoriul Republicii 

Moldova, fapt confirmat prin  facturile anexate la materiale  cauzei. 

Prin prisma Legii cu privire la mărci şi denumirea de origine a produselor din 

22.09.1995, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică şi juridică 

naţională sau străină, cu respectarea condiţiilor de fond şi formă, stabilite de 

prevederile  legii nominalizate, precum  şi cele ale tratatelor  internaţionale, ce ţin 

de protecţia mărcilor. 

Cu referire la cele menţionate, instanţa de judecată a stabilit că procedura 

privind depunerea şi examinare cererii s-au desfăşurat în concordanţă cu 

reglementările Legii cu privire la mărci şi denumirea de origine a produselor. 

Urmează de remarcat faptul că contrar obiecţiilor reclamantului referitoare la 

notorietatea mărcii pretinse în ţara sa de origine, precum şi inadmisibilitatea 

înregistrării acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, instanţa de judecată reţine 

următorul  fapt. 

Conform art. 16 al Legii mărcilor şi denumirii de origine a produselor, în termen 

de 3 luni de la data luării  deciziei privind publicarea  cererii de înregistrare a 

mărcii sau a denumirii de origine a produsului şi în termen de o lună de la data 

primirii cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii, Agenţia publică în Buletinul 

Oficial de Proprietate Industrială, denumit în continuare Buletin Oficial, datele cu 

privire la cererea de înregistrare a mărcii sau a denumirii de origine a produsului şi 

cu privire la cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii. Conţinutul datelor pentru 

publicare se stabileşte de Agenţie. 

Articolul 17 al legii enunţate, statuează că 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 contestaţie  la Comisia de apel a Agenţiei împotriva 

înregistrării mărcii sau denumirii de origine a produsului ori împotriva  

recunoaşterii notorietăţii mărcii. 
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În cazul în care a fost depusă o contestaţie împotriva înregistrării ori împotriva 

recunoaşterii notorietăţii mărcii, Agenţia, în termen de 10 zile, comunică acest fapt 

solicitantului. 

Contestaţia împotriva înregistrării ori împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii 

se examinează în termen de 3 luni de la data depunerii ei. Decizia cu privire la 

contestaţie se comunică, în termen de 10 zile, atât solicitantului, cât şi persoanei  

care a depus această contestaţie. 

Decizia  Comisiei de apel a Agenţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească 

în termen de 6 luni de la data adoptării ei. 

Drept  urmare, aplicând normele de drept enunţate la circumstanţele speţei date, 

instanţa de judecată a constatat că în perioada stabilită de către legislator nu a fost 

invocate careva drepturi de către reclamant vizavi de marca litigioasă care urma a 

fi înregistrată. 

Mai mult de atât, la judecarea pricinii în speţă nu s-a solicitat  recunoaşterea 

notorietăţii mărcii „Gelişim Kozmetik”, care la rândul său i-ar fi asigurat o 

protecţie internaţională în corespundere cu  tratatele internaţionale. 

Conform art.21 al.(1) lit.b) al Legii  nr. 38/2008 din 29.02.2008 privind protecţia  

mărcilor, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, ştia sau putea şi 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. 

În temeiul art.26 al.(6) al Legii nr. 38/2008 privind  protecţia  mărcilor, în cazul  

în care o marcă este înregistrată pe numele agentului  sau al  reprezentantului celui 

care este titularul mărcii respective în una din ţările Uniunii fără autorizaţia 

titularului , acesta are  dreptul să ceara transferul  înregistrării în favoarea sa, cu 

excepţia cazului când agentul sau reprezentantul î-şi justifică acţiunile. 
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Astfel, prin prisma regulilor expuse, instanţa de judecată conchide că este 

eronată opinia reclamantului  vizavi de rea credinţa pârâtului la înregistrarea mărcii 

litigioase. În această de idei, este relevant faptul că legislatorul a stabilit drept 

premize a calităţii  respective: cunoaşterea existenţei mărcii în cauză în străinătate 

şi renumele  sau notorietatea mărcii  respective în ţara de origine şi promovarea  ei 

în RM sau ducerea  unor negocieri de promovare. Aşadar, în  pricina dată nu a fost 

confirmat unul din  elementele esenţiale, şi anume, notorietatea mărcii respective 

în ţara de origine şi promovarea ei în RM sau ducerea unor negocieri de 

promovare. 

Mai mult de atât, s-a stabilit cu certitudine că pârâtul speţei date nu a fost 

reprezentantul oficial sau agentul reclamantului  pe piaţa din Republica Moldova, 

pentru a-i fi imputate ilegalităţile în  cauză  şi care a-r constitui la rândul său temei 

de transferare a înregistrării mărcii pe numele reclamantului. Înscrisurile prezentate 

de către reclamant confirmă acţiuni de vânzare-cumpărare a produselor mărcii 

litigioase şi nicidecum  raporturi de reprezentantă a titularului mărcii. Totodată, 

între părţile  litigioase nu a fost stabilite relaţii ce ţine de folosirea exclusivă a  

mărcii sus indicate. 

Contrar argumentelor invocate de către „Gelişim Kozmetik” s-a constatat că în 

cadrul AGEPI,  instituţie abilitată, nu a înregistrat nici un contract de cesiune a  

drepturilor asupra mărcii nr. 15909 în baza  cererii din 22.08.2008 depuse de către 

Hîrştioagă Aliona, întreprindere individuală. Ulterior, AGEPI a operat doar 

modificări în denumirea întreprinderii, conform deciziei de acceptare a 

modificărilor din 17.10.2008, La rândul său, datele privind modificarea  în cauză 

au fost publicate în Buletinul  Oficial de Proprietate Industrială nr. 11/2008. 

În baza celor stabilite, nu pot fi reţinute referirile reclamantului la prevederile 

art. 6-septis a Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, 

deoarece s-a stabilit că pârâtul nu a avut statut de reprezentanţă a acestuia sau 

agent, or reprezentanţa presupune o continuare a persoanei juridice fondatoare, o 

modalitate de constituire şi înregistrare aparte şi nu reprezintă un agent economic 

separat. 
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În concluzie, instanţa de judecată conchide că de către reclamant nu au fost 

confirmate pretenţiile  înaintate în sensul acţionării pârâtului cu rea  credinţă la 

înregistrarea  mărcii în litigiu. În consecinţă fiind lipsită de suport juridic şi cerinţa 

acestuia cu privire  la transferul mărcii  respective  pe numele reclamantului. 

În circumstanţele enunţate instanţa va dispune respingerea pretenţiilor 

reclamantului ca fiind nefondate şi neîntemeiate. 

În conformitate cu art.art. 238-241 CPC, instanţa de judecată 

h o t ă t ă ş t e: 

Cererea de chemare în judecată depusă de Gelişim Kozmetik San. Ve Tic, Ltd. 

Şti împotriva S.R.L. „Alsa Cosmetica”, intervenientului accesoriu Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind interzicerea utilizării mărcii nr. 

15909 „Gelişim Kozmetik”, înregistrate pe numele „Alsa Cosmetica” S.R.L. şi 

transferul mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetik” pe numele Gelişim Kozmetik San. 

Ve Tic, Ltd. Şti se respinge ca fiind neîntemeiată. 

Hotărârea este definitivă, însă cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în 

termen de 20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul     Marina Anton 
 

 

 

     

              

  

 

   

  

      


