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Dosar nr. 2-127/10 
 

HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
20 octombrie 2010        mun. Chişinău  
 
Instanţa de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău, având în componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecător   M. Ciugureanu 
Grefier       M. Griţcan 
 

examinând în şedinţa publică cererea de chemare în judecată la acţiunea Valentinei Luchian 

împotriva SRL „Elit Centru” şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală privind decăderea din drepturile asupra mărcii, 

cons ta tă : 

Reclamanta Lucian Valentina a depus în instanţa de contencios administrativ acţiune 

împotriva companiei „ELIT CENTRU” şi intervenientul accesoriu AGEPI privind decăderea din 

drepturile asupra mărcii. 

În motivarea acţiunii reclama indică că, prin deciziile emise, AGEPI a înregistrat marca 

naţională verbală nr. 8289, titular „ELIT CENTRU” S.R.L., cu sediul: str. Puşkin nr. 44, ap. 74, 

MD-2005, Chişinău, Republica Moldova, solicitată pentru toate produsele/serviciile din cl. 16, 

cl. 35, cl. 41, cl. 42, conform Clasificări Internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS) şi marca 

naţională verbală FASHION nr. 13108, titular ELIT CENTRU S.R.L., cu sediul: str. Puşkin nr. 

44, ap. 74, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova, solicitată pentru toate produsele/serviciile 

din cl. 16, cl. 35, cl. 38, cl. 41, cl. 43, conform Clasificări Internaţionale a produselor şi 

serviciilor (CIPS). La data de 2008.04.08 reclamantul a depus o cerere de înregistrare a mărcii 

combinate FASHION nr. depozit 023264, prin care a solicitat înregistrarea acesteia pentru 

produsele/serviciile din cl. 16, cl. 35, cl. 41, conform Clasificări Internaţionale a produselor şi 

serviciilor (CIPS). Prin avizul provizoriu nr. 9887 din 208.10.01 emis de către AGEPI, i-a fost 

respinsă înregistrarea mărcii solicitate din motivul existenţei mărcilor FASHION nr. 8289 şi 

FASHION nr. 13108, înregistrate pentru toate produsele/serviciile din cl. 16, cl. 35, cl. 41, 

conform Clasificării Internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS). 

De asemenea reclamantul menţionează, că mărcile verbale FASHION nr. 8289 din 

2000.10.29 şi FASHION nr. 13108 din 2004.10.29 nu se folosesc de către titular nici pentru un 

produs/serviciu din cl. 16, cl. 35, cl. 41, conform Clasificării Internaţionale a produselor şi 

serviciilor (CIPS), iar menţinerea în vigoare a acestor mărci, împiedică înregistrarea mărcii 

combinate FASHION nr. depozit 023264 din 2008.04.08, care este promovată şi folosită active 

de către reclamant pe teritoriul Republicii Moldova, pentru produsele/serviciile menţionate în 

cererea depusă pentru înregistrare, şi anume: cl. 15 – hârtie, carton şi produse din aceste 
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materiale, neincluse în alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; 

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

maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau 

învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); 

caractere tipografice; clişee; cl. 35 – publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare 

comercială; lucrări de birou, comercializarea produselor; cl. 41 – educaţie; instruire; 

divertisment; activităţi sportive şi culturale. Deoarece mărcile opuse clei solicitate nu se folosesc 

pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele/serviciile din cl. 16, cl. 35, cl. 41, şi în 

conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, care prevede, că titularii mărcii poate fi decăzut 

din drepturi dacă acesta nu foloseşte marca înregistrată pe parcursul a 5 ani consecutive. 

Consideră că, mărcile verbale FASHION nr. 8289 din 2000.10.29 şi FASHION nr. 13108 din 

2004.10.29, cad sub incidenţa acestei prevederi legislative, în urma cărui titularul poate fi 

decăzut parţial din drepturile exclusive asupra acestor mărci. 

Cere, admitere cererii de chemare în judecată; decăderea parţială din drepturi asupra 

mărcilor verbale FASHION nr. 8289 din 2000.10.29 şi FASHION nr. 13108 din 2004.10.29 ce 

ţine de produsele/serviciile pentru acre marca a fost înregistrată, şi anume cl. 16, cl. 35, cl. 41, 

conform Clasificării Internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS) din motivul nefolosirii pe 

parcursul a 5 ani consecutive. 

În cadrul şedinţei de judecată, reprezentantul reclamantei – Cotruţă Leonid, acţiunea a 

susţinut-o integral şi a solicitat admiterea ei. 

Reprezentantul pârâtului – Socolov Olga, acţiunea nu a susţinut pe motivele invocate în 

referinţă. A menţionat că, din documentele şi fotografiile prezentate se vede că marca FASHION 

se utilizează neîntrerupt atât de către titularul mărcii firmei SRL „Elit-Centru”, cât şi sub 

controlul său conform contractelor de colaborare şi scrisorilor-autorizaţii de către persoanele 

terţe pentru întregul grup de produse şi servicii înregistrate. Solicită respingerea acţiunii ca fiind 

neîntemeiată. Recunoaşterea utilizării mărcii FASHION de către pârât drept efectivă. Menţinerea 

în vigoare a înregistrărilor nr. 8289 şi nr. 13108 pentru marca FASHION.  

Reprezentantul intervenientului accesoriu – Matveev Maria, a susţinut cele invocate în 

referinţă. A menţionat că, decăderea din drepturile asupra mărcii din motivul neutilizării efective 

în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 5 ani, reprezintă o procedură specială, care 

implică participarea tuturor persoanelor interesate, care sunt în drept să prezinte probe privind 

utilizarea sau neutilizarea mărcii. Deoarece nu sunt invocate careva pretenţii faţă de AGEPI şi 

corespunzător Agenţia nu invocă pretenţii faţă de părţile implicate în litigiu, AGEPI nu poate să 

se expună în privinţa admiterii sau respingerii acţiunii, rămâne la decizia instanţei. 
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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 că, reclamant Valentina Luchian, s-a adresat cu 

cerere la AGEPI privind înregistrarea mărcii combinate VIP FASHION nr. 023264 pentru 

produsele şi serviciile claselor 16, 35 şi 41. 

La înregistrarea semnului mărcii de către AGEPI a fost constatat că, marca solicitată pentru 

înregistrare de reclamanta se opune cu mărcile nr. 8289 din 28.09.2000 şi nr. 13108 din 

29.10.2004 titularul acestora fiind „Elit Centru” SRL. 

Reclamanta solicitată decăderea din drepturile a titularului „Elit Centru” SRL asupra 

mărcilor nr. 8289 şi nr. 13108, pentru produsele şi serviciile claselor 16, 35 şi 41, pe motivul 

neutilizării efective în Republica Moldova, în ultimii 5 ani, pentru produsele şi serviciile claselor 

respective. 

Instanţa de judecată nu reţine argumentele invocate de reclamantă în susţinerea decăderii din 

drepturi a SRL „Elit Centru” de titularul a mărcilor nr. 8289 şi nr. 13108, reieşind din 

următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 20(1) lit. a) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor, marca poate fi anulată în cazul în care există probe suficiente care confirmă faptul că, 

în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, această marcă nu a fost 

obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru 

care a fost înregistrată. 

Instanţa de judecată conchide că, pârâtul „Elit Centru” SRL a prezentat suficiente probe care 

combat argumentele reclamantei Luchian Valentina şi care demonstrează că, din momentul 

înregistrării până în prezent „Elit Centru” SRL valorifică cu succes pe teritoriul Republicii 

Moldova mărcile verbale FASHION nr. 8289 din 29.10.2000 şi FASHION nr. 13108 din 

29.10.2004 ce ţin de produsele/serviciile pentru marca care a fost înregistrată, şi anume cl. 16, cl. 

35, cl. 41 conform Clasificării Internaţionale a produselor şi serviciilor.  

Din materialele pricinii se constată, că firma SRL „Elit Centru” activează în domeniul 

organizării concursurilor de frumuseţe, organizarea activităţilor de divertisment şi a activităţilor 

culturale, lucrările de birou, serviciile de publicitate care sunt oferite sponsorilor activităţilor 

organizate. De asemenea firma fabrică şi produse din clasa 16 în special postere, programe ale 

activităţilor, produse de papetărie cu simbolica firmei şi denumirea activităţilor organizate (f.d. 

31-118). 

Din documentele şi fotografiile prezentate cu certitudine rezultă că, marca FASHION se 

utilizează neîntrerupt atât de titularul mărcii – firma „Elit Centru” SRL, cât şi sub controlul 



 4 

acesteia în baza contractelor de colaborare şi scrisorilor-autorităţii de către persoanele terţe 

pentru întregul grup de produse şi servicii înregistrate. 

La fel, instanţa de judecată menţionează că, reclamanta până la depunerea cererii de 

decădere din drepturi, urmă să prezinte probe precum că, a epuizat orice posibilităţi reale de a 

obţine consimţământul de la titularul de drepturi asupra mărcilor opuse la înregistrare. 

Conform avizului provizoriu din 29.09.2009 al Departamentului mărci, modele şi desene 

industriale, reclamantului i s-a un termen suplimentar de 1 luni pentru a prezenta acordul 

titularului mărcilor opuse nr. 8289 şi nr. 13108 de a înregistra marca VIP FASHION pe numele 

său, însă în termenul acordat nu a fost prezentat nici un răspuns în acest sens. 

În circumstanţele enunţate instanţa de judecată consideră pretenţiile înaintată de Luchian 

Valentina ca nefondate ţi acţiunea se respinge. 

În conformitate cu prevederile art.art. 238-241 CPC, art. 25 din Legea contenciosului 

administrativ, instanţa  

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se respinge acţiunea Valentinei Luchian împotriva SRL „Elit Centru” şi intervenientul 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea din drepturile asupra 

mărcii. 

Hotărâre cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 de zile, prin 

intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul       M. Ciugureanu 
  

 

  

 

 


