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Examinînd în şedinţă deschisă acţiunea depusă de reprezentantul Biroului 

„BrevetMarcService” SRL mun. Chişinău în persoana directorului Babac 

Alexandru în interesul Firmei „Statestrong LTD” cu sediul în Regatul Unit către 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea intelectuală şi intervenientul accesoriu „Tarol-

DD” SRL mun. Chişinău privind anularea hotărîrii Comisiei de apel şi anularea 

înregistrării mărcii Flower Shop din 01.07.2005 nr. 12528 (depozit naţional 

nr.014160 din 31.12.2003) pentru toate produsele din clasele 03, 05 CIPS, titular 

„Tarol-DD” SRL, 

CONSTATĂ: 

Reclamantul prin intermediul reprezentantului Biroului „BrevetMarcService” 

SRL s-a adresat în judecată cu cererea nominalizată, solicitînd anularea hotărîrii 

Comisiei AGEPI din 29.11.2006 prin care a fost menţinută decizia 

Departamentului Mărci şi Modele Industriale a AGEPI din 01.07.2005 privind 

înregistrarea mărcii verbale Flower Shop nr. 12528 şi de asemenea a solicitat 

anularea înregistrării mărcii Flower Shop din 01.07.2005 nr. 12528 (depozit 

naţional nr. 014160 din 31.12.2003) pentru toate produsele din clasele 03, 05 

CIPS, titular „Tarol-DD” SRL. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că la 18.09.2006 a depus la 

AGEPI o contestaţie prin care a solicitat anularea înregistrării mărcii Flower Shop 

din 01.07.2005 nr. 12528 titularului „Tarol-DD” SRL şi a motivat contestaţia cu 



aceia, că Firma „Statestrong LTD” este înregistrată în calitate de titular al mărcii 

Flower Shop pentru produsele 03, 05 CIPS în mai multe ţări, care au aderat şa 

Convenţia de la Paris. 

Firma „Statestrong LTD” este o firmă, care produce şi exportă în numeroase 

ţări producţia, iar în Republica Moldova produsele sale de marca Flower Shop erau 

distribuite prin intermediul „Tarol-DD” SRL pe parcursul a mai mulţi ani, fapt 

confirmat prin facturile anexate. 

Raporturile civile, comerciale stabilite între Firma „Statestrong LTD” şi 

„Tarol-DD” SRL cu privire la promovarea şi distribuirea produselor de marca 

Flower Shop în Republica Moldova demonstrează, că SRL „Tarol-DD” era cel mai 

mare distribuitor al produselor titularului mărcii „Statestrong LTD” şi de aceia 

înregistrarea mărcii Flower Shop din 01.07.2005 nr. 12528 titularului „Tarol-DD” 

SRL putea avea loc numai cu acordul Firmei „Statestrong LTD”, care însă n-a fost 

solicitat. 

Prin hotărârea din 29.11.2006, Comisia de Apel a AGEPI a respins 

revendicarea reclamanţilor şi a menţinut decizia Departamentului Mărci şi Modele 

Industriale a AGEPI din 01.07.2005 privind înregistrarea mărcii verbale Flower 

Shop nr. 12528. 

Consideră reclamantul, că hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 

29.11.2006, contravine art. 6 septies, 10bis al Convenţiei de la Paris din 1883, art. 

33 din Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor şi art. 2, 8 al. 1 

lit”d” din Legea privind protecţia concurenţii. 

În şedinţa de judecată reprezentanţii reclamantului Caraghioz S., şi Dodi A. 

au solicitat admiterea acţiunii din motivele expuse în cererea de chemare în 

judecată, explicînd suplimentar, că temeinicia acţiunii înaintate se mai confirmă 

prin bonul prezentat din magazinul „Green Hills”, or. Chişinău ce demonstrează 

realizarea în magazin a produselor de marcă Flower Shop şi prin practica judiciară 

internaţională. 

Reprezentantul AGEPI Ganea L. şi reprezentantul SRL „Tarol-DD” Cotruţa 

L. au solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, explicînd, că înregistrarea 



naţională a mărcii Flower Shop din 01.07.2005 nr. 12528 (depozit naţional nr. 

014160 din 31.12.2003) pentru toate produsele din clasele 03, 05 CIPS, titular 

„Tarol-DD” SRL a fost efectuată în condiţiile legii, de aceia hotărîrea AGEPI 

privind respingerea contestaţiei reclamantului este legală şi întemeiată şi urmează a 

fi menţinută. 

Audiind părţile, cercetînd materialele pricinii instanţa de judecată consideră 

acţiunea neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă din următoarele motive: 

În corespundere cu art. 33 al. 1 lit „b” CPC curtea de apel ca instanţă de drept 

comun judecă pricinile privind contestarea hotărîrilor Comisiei de Apel a Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). 

S-a constatat, că la 31.12.2003 SRL „Tarol-DD” a depus cerere la AGEPI de 

înregistrare a mărcii verbale Flower Shop cu nr. de depozit 014160 pentru clasele 

03, 05, 35 conform clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. 

La 01.02.2005 cererea a fost acceptată parţial pentru produsele din clasele 03, 

05 CIPS şi respinsă în privinţa clasei 35, iar prin decizia Departamentului Mărci şi 

Modele Industriale a AGEPI din 07.02.2005 s-a dispus publicarea cererii 

menţionate în Buletinul oficial. 

Ulterior la 01.07.2005 Departamentul Mărci şi Modele Industriale a AGEPI a 

admis cererea SRL „Tarol-DD” privind înregistrarea mărcii verbale Flower Shop 

nr. 12528 pentru toate produsele din clasele 03, 05 CIPS. 

Reclamantul la 18.09.2006 a depus la AGEPI o contestaţie prin care a solicitat 

anularea înregistrării mărcii Flower Shop din 01.07.2005 nr. 12528 titularului 

„Tarol-DD” SRL, însă prin hotărârea din 29.11.2006 a Comisiei de Apel a AGEPI 

contestaţia a fost respinsă ca neîntemeiată şi a fost menţinută decizia 

Departamentului Mărci şi Modele Industriale din 01.07.2005. 

Instanţa de judecată consideră, că hotărîrile contestate au fost emise în 

corespundere cu cerinţele legii şi urmează a fi menţinute. 

Potrivit art. 15 Cod Civil drepturile nepatrimoniale sunt apărate în cazurile şi 

în modul prevăzut de lege în limita în care folosirea modalităţilor de apărare a 



drepturilor civile reiese din esenţa dreptului încălcat şi din caracterul consecinţelor 

acestei încălcări. 

Pe parcursul judecării pricinii n-au fost prezentate probe care ar demonstra, că 

SRL „Tarol-DD” este agentul sau reprezentantul în Republica Moldova a Firmei 

„Statestrong LTD” în sensul prevăzut de art. 6 septies, 10bis al Convenţiei de la 

Paris din 1883, de asemenea n-au fost constatate temeiuri prevăzute de art. 7 al 

Legii nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

care ar fi servit motiv pentru respingerea cererii de înregistrare a mărcii. 

Reclamantul pretinde, că relaţiile ce s-au stabilit între Firma „Statestrong 

LTD” şi „Tarol-DD” SRL, reprezintă în contract de distribuţie în care ultimul era 

distribuitorul produselor Firmei „Statestrong LTD” în Republica Moldova, adică 

un act juridic bilateral după cum este prevăzut în art. 196 al. 3 Cod Civil. Însă art. 

214 al. 2 CC prevede, că prin lege poate fi stabilită condiţia înregistrării unor acte 

juridice. 

Astfel, actul juridic la care pretinde reclamantul poate fi calificat ca o 

activitate de antreprenoriat în sensul prevăzut de art. 1 al Legii cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992 şi în aşa caz Firma 

„Statestrong LTD” conform drepturilor şi obligaţiunilor prevăzute de art. 2, 7, 11 

din legea enunţată era obligată să-şi înregistreze activitatea, însă astfel de probe n-

au fost prezentate. 

În atare circumstanţe, nu există motive de admitere a acţiunii. 

În temeiul art. 238-241 CPC instanţa de judecată 

HOTĂRĂŞTE: 

Respinge ca neîntemeiată acţiunea depusă de reprezentantul Biroului 

„BrevetMarcService” SRL mun. Chişinău în persoana directorului Babac 

Alexandru în interesul Firmei „Statestrong LTD” cu sediul în Regatul Unit către 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea hotărârii Comisiei 

de apel şi anularea înregistrării mărcii Flower Shop din 01.07.2005 nr. 12528 

(depozit naţional nr. 014160 din 31.12.2003) pentru toate produsele din clasele 03, 

05 CIPS, titular „Tarol-DD” SRL. 



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

în termen de 20 zile. 

 

 

Judecătorul      

 

 


