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Dosarul nr. 2-149/2009 
HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
22 septembrie 2009        mun. Chişinău 
 
Curtea de Apel Chişinău 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, 
judecătorul        Secrieru Ion 
grefier        Tutunar Ala 
 
 

examinând în şedinţă publică acţiunea la cererea de chemare în judecată 

Compania Bausch & Lomb Incorporated către Filimonenco Elena, intervenient 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu privire la 

anularea mărcii „Bausch&Lomb” înregistrată pe numele Filimonenco Elena 

conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 13588 

c o n s t a tă : 

Compania Compania Bausch & Lomb Incorporated a depus cerere de chemare 

în judecată către Filimonenco Elena, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu privire la anularea mărcii „Bausch&Lomb” 

înregistrată pe numele Filimonenco Elena conform certificatului de înregistrare a 

mărcii nr. 13588. 

În motivarea cererii reclamantul Compania Bausch & Lomb Incorporated a 

indicat, că Compania a fost în Statele ale Americii în anul 1853 şi este specializată 

în producerea şi comercializarea obiectelor şi mijloacelor pentru îngrijirea ochilor, 

are subdiviziuni în 35 ţări ale lumii; deţine poziţia de lider în lume la realizarea 

producţiei sale. În anul 2004 cota pe piaţă a producţiei Bausch & Lomb 

Incorporated în comparaţie cu alţi producători a fost de 42,2% în SUA, 36,7% în 

Europa şi 20,5% în regiunea asiatică. A fost inclusă în lista „Fortune 500” de rând 

cu aşa producători mari ca Coca-Cola, Microsoft. Utilizează pentru produsele sale 

marca „Bausch&Lomb” din anul 1876, pe care a înregistrat-o în diferite ţări, iar în 

SUA în 1981. Este o marcă bine cunoscută consumatorilor din toată lumea ca un 
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semn care deosebeşte produsele companie Bausch & Lomb Incorporated de alţi 

producători şi se bucură de o reputaţie internaţională înaltă. 

La data de 21.10.2004 Filimonenco Elena a depus la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuale (AGEPI) cererea privind înregistrarea pe numele ei a 

mărcii verbale „Bausch&Lomb”. Deoarece la momentul depunerii cererii 

compania Bausch & Lomb Incorporated nu avea înregistrare în Republica 

Moldova a semnului solicitat, AGEPI a înregistrat prin decizia din 01.05.2006 

marca verbală pe numele Elenei Filimonenco cărei i-a eliberat certificatul cu nr. 

13588. În consecinţă, pârâtă în obţinut posibilitatea de a interzice altor agenţi 

economici, inclusiv reclamantului, de a importa şi a comercializa în Republica 

Moldova producţia companiei Bausch & Lomb Incorporated. 

La data de 25.05.2006 SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale”, în persoana 

Elenei Filimonenco a adresat o scrisoare către Bausch & Lomb Incorporated 

cerându-i încheierea contractului exclusiv privind importul mărfurilor Companiei 

şi achitarea sumei de 75 mii de dolari SUA în calitate de compensaţie. 

Aceste cerinţe mărfurisesc despre rea-credinţa intenţiilor pârâtei de a obţine 

avantaje neîntemeiate în folosul SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale” şi al său 

personal în calitate de co-fondator şi soţie a altui asociat a acestei societăţi prin 

înregistrarea mărcii comerciale. De asemenea, SRL „Centrul Metodicilor 

Netradiţionale”a interzis firmei concurente SRL „Amofarm” importul în Republica 

Moldova a produselor companiei Bausch & Lomb Incorporated. Aceste acţiuni 

contravin art. 8 din Legea cu privire la protecţia concurenţei şi constituie act de 

concurenţă neloială. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 17.12.2008 acţiunile pârâtei 

Filimonenco Elena privind înregistrarea şi folosirea mărcii „Bausch&Lomb” cu  

nr. 13588 au fost recunoscute ca acte de concurenţă neloială. 

În aşa mod,pârâta, prin cererea de înregistrare pe numele său a mărcii 

„Bausch&Lomb”, a acţionat cu rea-credinţă în raport cu Bausch & Lomb 
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Incorporated şi a dus în eroare de fapt autoritatea competentă – AGEPI să acorde 

protecţie mărcilor pe teritoriul Republicii Moldova. 

Semnul „Bausch&Lomb” este şi numele comercial al reclamantului şi a fost 

înregistrat reglementar în ţara de origine. 

Conform art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor, marca este 

declarată nulă în urm unei cereri de anulare dacă 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. 

Până la depunerea la AGEPI a cererii cu privire la înregistrarea mărcii verbale 

„Bausch&Lomb” pârâta nu numai că ştia cu certitudine despre produsele 

Companiei Bausch & Lomb Incorporated, dar şi se ocupa, prin intermediul 

companiei sale, cu importul şi realizarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova 

în scop de profit comercial. 

Cu toate că Flimonenco Elena a solicitat înregistrarea mărcii „Bausch&Lomb” 

pentru clase de produse identice celor fabricate de către reclamant, în realitate ea 

nu are drept scop organizarea producerii acestora. 

În aşa mod, prin obţinerea, în mod dolosiv, a calităţii de titular al mărcii 

„Bausch&Lomb”, pârâta a săvârşit un act de concurenţă neloială. 

Potrivit art. 10 bis din Convenţie, ţările uniunii sunt obligate să asigure 

cetăţenilor uniunii o protecţie efectivă împotriva concurenţei neloiale; constituie un 

act de concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar practicilor cinstite în 

materie industrială sau comercială; vor trebui să fie interzice mai ales orice fapte 

care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc o confuzie cu întreprinderea, 

produsele sau activitatea comercială a unui concurent. 

Conform art. 228 alin. (1) Cod civil, actul juridic a cărui încheiere a fost 

determinată de comportamentul dolosiv sau viclean al uneia din părţi poate fi 
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declarant nul de instanţa de judecată chiar şi în cazul în care autorul dolului estima 

că actul juridic este avantajos pentru cealaltă parte. 

Cere reclamantul Compania Bausch & Lomb Incorporated admiterea acţiunii şi 

de a declara nulă marca „Bausch&Lomb” înregistrată pe numele Filimonenco 

Elena conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 13588. 

Reprezentanţii reclamantului, Compania Bausch & Lomb Incorporated, 

Lepădatu Tatiana, în şedinţa instanţei de judecată a susţinut acţiunea şi au cerut 

admiterea acesteia indicând, că pârâta Filimonenco Elena a depus în mod abiziv la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cererea privind 

înregistrarea pe numele ei a mărcii verbale „Bausch&Lomb”. Deoarece la 

momentul depunerii cererii Compania Bausch & Lomb Incorporated nu avea 

înregistrare în Republica Moldova a semnului solicitat, AGEPI a înregistrat prin 

decizia din 01.05.2006 marca verbală pe numele Elenei Filimonenco cărei i-a 

eliberat certificatul cu nr. 13588, iar în consecinţă, pârâta a obţinut posibilitatea de 

a interzice altor agenţi economici, inclusiv reclamantului, de a importa şi a 

comercializa în Republica Moldova producţia companiei Bausch & Lomb 

Incorporated. 

Reprezentanta pârâtei, Filimonenco Elena, Socolova Olga, în şedinţa instanţei de 

judecată a recunoscut acţiunea şi a cerut admiterea acesteia, însă nu din motivele 

indicate în acţiune indicând, că nu recunoaşte cererea de chemare în judecată 

referitoare la cerinţele de a declara nulă marca înregistrată în baza art. 21 din Legea 

nr. 38 privind protecţia mărcilor, întrucât îşi consideră acţiunile sale în vederea 

înregistrării mărcii de bună-credinţă şi întemeiate. 

În legătură cu faptul că, în baza art. 8 alin. 4, exista dreptul anterior la denumirea 

de firmă Bausch&Lomb, dar şi în baza art. 8 din Vonvenţia de la Paris dreptul la 

denumirea de firmă este protejat în toate ţările părţi fără înregistrare specială, 

marca urmează a fi declarată nulă în baza art. 22 (1)d din Legea nr. 38 privind 

protecţia mărcilor. 
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Acordul în vederea declarării nule a mărcii înregistrate Bausch&Lomb, conform 

Certificatului nr. 13588 se impune din motivul, că Centrul de Medicină 

Netradiţionale de-a lungul anilor începând cu 1997, a cooperat cu companiile de 

distribuţie Bausch&Lomb din Rusia şi Ucraina, livrând produsele companiei 

(lentile şi soluţii pentru lentile), în plus a prestat pacienţilor servicii medicale 

oftalmologice. 

De asemenea, în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate CMN, 

suportând toate cheltuielile aferente din bugetul său, a invitat specialişti ai 

companiei Bausch&Lomb pentru desfăşurarea unor seminare de instruire în 

domeniu aplicării preparatelor companiei. 

În legătură cu faptul că creşterea numărului de livrări a produselor de 

contrafacere şi cazuri de îmbolnăvire a pacienţilor în urma utilizării produselor 

Bausch&Lomb, CMN s-a adresat de nenumărate ori cu propuneri către compania 

americană, solicitând înregistrarea mărcii şi încheierea unui acord de distribuţie, 

însă compania Bausch&Lomb în decurs de peste 10 ani a livrat produsele sale în 

Republica Moldova prin distribuitori ucraineni şi moldoveni, însă nu a întreprins 

nici o acţiune pentru protejarea mărcii sale şi reputaţiei mărcii. Compania 

Bausch&Lomb nu a înregistrat marca în Republica Moldova, în pofida faptului că, 

în conformitate cu Legea nr. 588, dreptul la marca poate fi obţinut numai prin 

înregistrare naţională sau internaţională. Cu sau fără acordul Bausch&Lomb în 

Republica Moldova au fost înregistrate livrări de produse contrafăcute, în special s-

au livrat soluţii pentru lentile nedestinate comercializării, acest fapt fiind specificat 

prin inscripţia „nor for sale” de pe ambalaj. 

Marca Bausch&Lomb a fost discreditată şi lipsită de bună reputaţia în Republica 

Moldova în urma propriilor acţiuni ale companiei Bausch&Lomb, înregistrarea 

acesteia astfel pierzându-şi orice sens. 

Ani la rând medicii Centrului de Medicină Netradiţională au avut adresări din 

partea pacienţilor cu cheratite şi conjunctivite, victime ale produselor contrafăcute 

Bausch&Lomb din importuri ilegale şi cu termenele de valabilitate expirate. 
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Centrul de Medicină Netradiţională, activând în baza contractelor încheiate cu 

distribuitorii legali ai din Rusia şi Ucraina, a finanţat stagiaturile medicilor 

oftalmologi la specialiştii companiei Bausch&Lomb, a invitat specialiştii ai cu 

scopul desfăşurării seminarelor pentru medici în Moldova, şi-a asumat 

angajamentul de a presta gratuit pacienţilor servicii de remediere a efectelor 

preparatelor contrafăcute Bausch&Lomb. 

Astfel, din cauza inerţiei companiei Bausch&Lomb în a-şi proteja marca sa, cât 

şi identificare nedorinţa de a împiedica importul produselor contrafăcute în 

Republica Moldova, a suferit un număr considerabil de cetăţeni care folosesc 

lentilele şi soluţiile companiei Bausch&Lomb, iar Centrul de Medicină 

Netradiţională a suportat costuri nejustificate.  

În dosarul privind protecţia concurenţei la decizia prezentată de reprezentanţii 

companiei Bausch&Lomb au fost anexate copiile fişelor medicale ale pacienţilor, 

care au suferit de pe urma produselor contrafăcute. 

Toate cele expuse mai sus au impus-o pe Elena Filimonenco să înregistreze 

marca Bausch&Lomb şi să se adreseze la vamă cu cererea privind protecţia 

împotriva importului de produse contrafăcute. 

Compania Bausch&Lomb a preferat să acuze de concurenţă neloială reclamata 

Elena Filimonenco şi Centrul de Medicină Netradiţională, mai puţin, să negocieze 

condiţiile de transmitere a mărcii, să lupte contra produselor contrafăcute, să-şi 

înregistreze marca, adică să se conformeze şi să respecte atât legislaţia Republicii 

Moldova, cât şi să apere reputaţia mărcii sale şi drepturile consumatorului 

preparatelor Bausch&Lomb. Nu au intenţia să conteste acţiunile companiei 

Bausch&Lomb, dacă aceasta îşi expune propria sa voinţă de a-şi discredita de una 

singură marca. 

Reprezentanta intervenientului accesoriu, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI), Matveeva Maria, în şedinţa instanţei de judecată a 

recunoscut acţiunea indicând, că la data de 21.10.2004 Filimonenco Elena a depus 

cererea de înregistrare a mărcii verbale BAUŞ&LOMB, cu numărul de depozit 
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015675, pentru clasele 05, 09 şi 10, conform Clasificării internaţionale a 

produselor şi serviciilor. 

În urma examinării prealabile a cererii menţionate, s-a constatat că cererea a fost 

depusă cu respectarea condiţiilor prevăzute în art. 8 din Legea nr. 588/1995 privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor şi Regulamentul de aplicare a Legii 

588/1995, aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 131 din 

21.10.2003. 

După publicarea cererii în BOPI nr. 8/2005 nu a fost depusă o contestaţie 

împotriva înregistrării mărcii BAUŞ&LOMB, corespunzător la data de 01.05.2006 

a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 13588, pentru produsele şi 

serviciile claselor 05, 09 şi 10, pe numele titularului Filimonenco Elena. 

Reclamantul a depus cererea de chemare în judecată solicitând nulitatea 

înregistrării mărcii BAUŞ&LOMB, pe motivul că înregistrarea acesteia a fost 

efectuată cui rea-credinţă (art. 21 (1)b) al Legii 38/2008. 

 Referitor la susţinerea reclamantului precum că înregistrarea mărcii a fost 

efectuată cu rea-credinţă, consideră că obligaţia de a acţiona cu bună credinţă 

reiese din prevederile art. 9 al Codului Civil al Republicii Moldova. 

Conform prevederilor legislaţiei naţionale (art. 6 al Legii nr. 38/2008 privind 

protecţia mărcilor), precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova 

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

naţională sau străină. 

Legislaţia în domeniul nu impune condiţia desfăşurării activităţii de producţie, 

de comerţ sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a 

mărcii. 

Mai mult, 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. 

În acest sens Tratatul privind dreptul mărcilor (adoptat la Geneva la 27 

octombrie 1994), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului 
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nr. 614-XII din 27 octombrie 1995, în art. 3 alin. 7 prevede, că nici o parte 

contractantă nu poate cere ca alte condiţii decât cele care sunt enunţate la lin. (1)-

(4) şi (6) să fie îndeplinite în ceea ce priveşte cererea. În mod special, condiţiile 

următoarea nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs de soluţionare, 

indicaţia conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau 

comercială, cât şi prezentarea dovezii corespunzătoare. 

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

mărcilor, orice persoană poate interveni în instanţa de judecată pentru anularea 

mărcii. Marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă 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-credinţă se va 

ţine cont în special de raptul 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. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată 

consideră necesar de a admite cererea de chemare în judecată privind 

anularea mărcii „Bausch&Lomb” înregistrată pe numele Filimonenco Elena 

conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 13588 din următoarele 

considerente. 

În şedinţa de judecată s-a constatat, că reclamantul, Compania Bausch & Lomb 

Incorporated, a fost fondată în Statele Unite ale Americii în anul 1853 şi este 

specializată în pro9ducerea şi comercializarea obiectelor şi mijloacelor pentru 

îngrijirea ochilor; are subdiviziuni în 35 ţări ale lumii; deţine poziţia de lider în 

lume de realizarea producţiei sale. În anul 2004 cota pe piaţă a producţiei Bausch 

& Lomb Incorporated în comparaţie cu alţi producători a fost de 42,2% în SUA, 

36,7% în Europa şi 20,5% în regiunea asiatică. A fost inclusă în lista „Fortune 

500” de rând cu aşa producători mari ca Coca-Cola, Microsoft. Utilizează pentru 
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produsele sale marca „Bausch & Lomb” din anul 1876, pe care a înregistrat-o în 

diferite ţări, iar în SUA în 1981. Este o marca bine cunoscută consumatorilor din 

toată lumea ca un semn care deosebeşte produsele companiei Bausch & Lomb 

Incorporated de alţi producători şi se bucură de o reputaţie internaţională înaltă. 

La data de 21.10.2004 Filimonenco Elena a depus la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cererea privind înregistrarea pe numele ei a 

mărcii verbale „Bausch&Lomb”. Deoarece la momentul depunerii cererii 

Compania Bausch & Lomb Incorporated nu avea înregistrare în Republica 

Moldova a semnului solicitat, AGEPI a înregistrat prin decizia din 01.05.2006 

marca verbală pe numele Elenei Filimonenco căreia i-a eliberat certificatul cu nr. 

13588. În consecinţă, pârâta a obţinut posibilitatea de a interzice altor agenţi 

economici, inclusiv reclamantul, de a importa şi a comercializa în Republica 

Moldova producţia companiei Bausch & Lomb Incorporated. 

La data de 25.05.2006 SRL „Ventrul Metodicilor Netradiţionale”, în persoana 

Elenei Filimonenco a adresat o scrisoare către Bausch & Lomb Incorporated 

cerându-i încheierea contractului exclusiv privind importul mărfurilor Companiei 

şi achitarea sumei de 75 mii de dolari SUA în calitate de compensaţie. 

Astfel, din considerentele menţionate instanţa de judecată reţine rea-credinţa 

intenţiilor pârâtei Filimonenco Elena de a obţine avantaje neîntemeiate instanţa de 

judecată reţine rea-credinţa intenţiilor pârâtei Filimonenco Elena de a obţine 

avantaje neîntemeiate în folosul SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale” şi al său 

personal în calitate de co-fondator a acestei societăţi prin înregistrarea mărcii 

comerciale prin faptul că SRL „Centrul Metodicilor Netradiţionale” a interzis 

firmei concurente SRL „Amofarm” importul în Republica Moldova a produselor 

companiei Bausch & Lomb Incorporated, acţiuni care contravin art. 8 din Legea cu 

privire la protecţia concurenţei şi constituie act de concurenţă neloială. 

Totodată, a mai fost stabilit că prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 

17.12.2008 acţiunile pârâtei Filimonenco Elena privind înregistrarea şi folosirea 
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mărcii „Bausch&Lomb” cu nr.13588 au fost recunoscute ca acte de concurenţă 

neloială. 

Astfel, din considerentele instanţa de judecată reţine că pârâta, Filimonenco 

Elena, prin cererea de înregistrare pe numele său a mărcii „Bausch&Lomb”, a 

acţionat cu rea-credinţă în raport cu reclamantul, Compania Bausch & Lomb 

Incorporated, şi a dus în eroare AGEPI să acorde protecţie mărcilor pe teritoriul 

Republicii Moldova, în timp ce semnul „Bausch&Lomb” este şi numele comercial 

al reclamantul şi a fost înregistrat reglementar în ţara de origine. 

Conform art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor, marca este 

declarată nulă în urma unei cereri de anulare dacă 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. 

Astfel, instanţa de judecată reţine că până la depunerea la AGEPI a cererii cu 

privire la înregistrarea mărcii verbale „Bausch&Lomb” pârâta Filimonenco Elena 

nu numai că ştia cu certitudine despre produsele Companiei Bausch & Lomb 

Incorporated, dar şi se ocupa, prin intermediul companiei sale, cu importul şi 

realizarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova în scop de profit comercial. 

Cu toate că pârâta Filimonenco Elena a solicitat înregistrarea mărcii 

„Bausch&Lomb” pentru clase de produse identice celor fabricate de către 

reclamant, în realitate ea nu are drept scop organizarea producerii acestora. 

Astfel, din considerentele expuse instanţa de judecată conchide că prin 

obţinerea, în mod dolosiv, a calităţii de titular al mărcii „Bausch&Lomb”, pârâta 

Filimonenco Elena a săvârşit un act de concurenţă neloială. 

Conform art. 10 bis din Convenţie, ţările uniunii sunt obligate să asigure 

cetăţenilor uniunii o protecţie efectivă împotriva concurenţei neloiale; constituie un 

act de concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar practicilor cinstite în 
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materie industrială sau comercială; vor trebui să fie interzice mai ales orice fapte 

care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc o confuzie cu întreprinderea, 

produsele sau activitatea comercială a unui concurent. 

Conform art. 228 alin. (1) Cod civil, actul juridic a cărui încheiere a fost 

determinată de comportamentul dolosiv sau viclean al uneia din părţi poate fi 

declarat nul de instanţa de judecată chiar şi în cazul în care autorul dolului estima 

că actul juridic este avantajos pentru cealaltă parte. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere că pârâta Filimonenco 

Elena prin obţinerea, în mod dolosiv, a calităţii de titular al mărcii 

„Bausch&Lomb” a săvârşit un act de concurenţă neloială, instanţa de judecată 

ajunge la concluzia cu privire la admiterea acţiunii şi anularea mărcii 

„Bausch&Lomb” înregistrată de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI) pe numele Filimonenco Elena conform certificatului de 

înregistrare a mărcii nr. 13588. 

Instanţa de judecată consideră că nu pot fi reţinute argumentele reprezentantei 

reclamantei, Filimonenco Elena, Socolova Olga, cu privire la aceea că Filimonenco 

Elena nu a acţionat cu rea-credinţă, deoarece prin probele prezentate a fost 

demonstrată rea-credinţa cu care Filimonenco Elena a acţionat la data depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii, fapt confirmat prin hotărâre judecătorească 

irevocabilă. 

În conformitate cu art.art. 240-241 CPC, instanţa de judecată 

hotărăşte: 

Se admite integral acţiunea la cererea de chemare în judecată a Companiei 

Bausch & Lomb Incorporated către Filimonenco Elena, intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu privire la anularea 

mărcii „Bausch&Lomb” înregistrată pe numele Filimonenco Elena conform 

certificatului de înregistrare a mărcii nr. 13588. 



 12

Se anulează marca „Bausch&Lomb” înregistrată de către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) pe numele Filimonenco Elena conform 

certificatului de înregistrare a mărcii nr. 13588. 

Hotărârea este definitivă, însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de 

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


