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Apărarea dreptului la marcă. 
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Mijloace de drept civil 

Mijloace de drept administrativ 

Mijloace de drept penal 



Categorii de conflicte 
 

 

 

 

3 

• AGEPI 

• Departamentele de 
specialitate 

• Co isia de Co testaţii, 
Arbitrajul, medierea  

Contestarea 
actelor 

administrative 

• Pro edura ivilă 

• Pro edura ad i istrativă  
• Pro edura pe ală 

Apărarea 
drepturilor 



 
AGEPI  

 Legea cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

nr. 114 din 03 iulie 2014 

Art. 5  Oficiul naţional de proprietate intelectuală  
AGEPI  

asigură protecţia proprietăţii intelectuale şi desfăşoară activităţi de 
soluţionare extrajudiciară a litigiilor, de mediere şi arbitraj specializat 

în domeniul proprietăţii intelectuale. 
 

 
 

Direcţiile de specialitate  

examinează opoziţiile/ contestaţiile 

 

 

 

Comisia de Contestaţii  
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Co isia de o testaţii AGEPI  

 
 
 
 

 

 

5 

soluţio area o testaţiilor  
depuse împotriva deciziilor/hotărîrilor 

de înregistrare sau de respingere 
a î registrării OPI 

 

 

exa i area altor litigii atri uite după 
o pete ţă 

 

 

Regula e tul Co isiei de Co testaţii a AGEPI apro at pri  Hotărîrea  Guvernului 
nr. 257 din 02.04.2009 

 



• Co testaţiile se exa i ează doar după 
e iterea de iziilor sau hotărârilor, a rezultat 
al defi itivării pro edurii de î registrare. 

• Î  rezultatul exa i ării o testaţiei, Comisia 
adoptă hotărâri care, la rândul lor, pot fi 
atacate de ătre părţi î  i sta ţele 
jude ătoreşti o pete te. 
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Statistica depunerii contestaţiilor  
 

Î  perioada ulti ilor şase a i u ărul o testaţiilor depuse 
constituiau, respectiv: 
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• De re ar at faptul ă pe par ursul ulti ilor  a i, di  
u ărul total al hotărârilor /î heierilor Co isiei de 

Co testaţii u drept de ata  î  i sta ţa de jude ată 
(576) au fost atacate 44 (7,64 %) de hotărâri la 
situaţia . . , di tre are:  
• 9 hotărâri au fost a ulate defi itiv şi irevo a il  

    ,  % di  u ărul total al hotărârilor adoptate , 
•  27 de hotărâri au fost e ţi ute î  vigoare de ătre 

i sta ţa de jude ată 

• iar î  privi ţa a  hotărâri ata ate, pro edura de 
exa i are î  i sta ţa de jude ată o ti uă. 
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• Co luzio ă  ă pe par ursul a ilor  – 2015 
din 26832 decizii emise de AGEPI  

• au fost modificate irevocabil după i sta ţa de 
jude ată doar 9 de izii hotărâri , ceea ce constituie  

,  % di  u ărul total al de iziilor AGEPI, u 
drept de o testare î  Co isia de Co testaţii sau 

,  % di  u ărul total de hotărâri ale Co isiei 
adoptate în aceeaşi perioadă.  

9 



Arbitrajul specializat  
în domeniul proprietăţii intelectuale  

  organ permanent pe lîngă AGEPI,  
  este învestit cu funcţia de soluţionare a litigiilor  

ce apar între persoane fizice şi/sau juridice în domeniul PI,  

cu condiţia existenţei între acestea a convenţiei de arbitraj. 
 

  Examinează litigiile vizînd următoarele aspecte: 
    a) calitatea de autor; 

    b) raporturile dintre coautori; 

    c) prioritatea; 

d) raporturile dintre autorul obiectului de proprietate intelectuală creat 
în exerciţiul atribuţiilor de serviciu şi angajator, referitoare la modul de 
remunerare, dreptul de depunere a cererii şi cuantumul remuneraţiei; 

    e) eliberarea titlului de protecţie; 
    f) drepturile exclusive; 

    g) gestiunea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
vizînd cuantumul remuneraţiei şi alte condiţii de acordare a licenţelor; 

           h) alte aspecte din domeniul proprietăţii intelectuale. 
 



Comisia de mediere 

 Coordonează şi organizează activitatea 

mediatorilor în vederea examinării şi soluţionării 
litigiilor ce ţin de competenţa sa în conformitate 
cu legile speciale din domeniul proprietăţii 
intelectuale  

  Participanţi la procesul de mediere sînt părţile 
şi mediatorul. 

  Părţile pot recurge la mediere benevol, în baza 
unui acord comun, în conformitate cu legislaţia 
privind medierea. 
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Co pete ţa jude ătoriilor 

Articolul 331 al Codului de Pro edură Civilă :   
  judecătoriile exa i ează şi soluţio ează î  fo d toate   

prici ile civile, dacă legea u prevede altfel  . 
 

  Articolul 83 (3) Legea nr. 38/2008 
       sta ilește o pete ța jude ătoriei Rîș a i u . Chişi ău î  
soluțio area litigiilor ivile u privire la ăr i, enumerînd totodată 

tipurile de litigii. 
     

    a) dreptul de proprietate asupra unei mărci; 
    b) licenţierea mărcilor; 
    c) acţiunile de apărare a drepturilor asupra mărcii; 
    d) anularea mărcilor; 
    e) acţiunile referitoare la declaraţia de neîncălcare a drepturilor; 
    f) măsurile de asigurare a probelor pînă la intentarea acţiunii;  
    g) măsurile, prevăzute la art.68, de asigurare a acţiunii privind 
încălcarea drepturilor; 
    h) măsurile ce decurg din examinarea pricinii în fond în judecată; 
    i) examinarea acţiunilor depuse împotriva hotărîrilor Comisiei de 
contestaţii a AGEPI; 
    j) decăderea din drepturile asupra mărcii; 
    k) constatarea notorietăţii mărcii. 
 



Tipuri de litigii din domeniul PI 

Apărarea  
dreptului exclusiv 

asupra OPI 
 

Constatarea 
otorietăţii ăr ii 
şi a de u irii de 

fir ă i e u os ută. 

Nulitatea 
î registrărilor OPI; 

 

Combaterea 
o ure ţei eloiale;  

Contestarea 
hotărîrilor Comisiei 
de o testaţii AGEPI  

 

Î ăl area dreptului 
la u e şi la 

de u irea de fir ă 

Nulitatea şi/sau 
re u oaşterea 

ulităţii u ui 
contract 
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Te eiuri i vo ate î  a ţiu i  

Solicitantul 

a a ţio at  

cu rea- redi ţă 

Mar a î registrată 
contrar art. 7  

motive absolute refuz 

Drept  
anterior 

Co ure ţa 

eloială 

Re u oaşterea 
ăr ii 

i e u os ută pe 
teritoriul RM 

De ăderea di  
drepturi 
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Apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii 
 

    "semn identic cu marca pentru produse /servicii identice cu cele 

pentru care marca este înregistrată“- art.9 (1), lit a) 

      

     Acțiunea S.A. Copilărie  vs ÎI Zagorneanu Eugenia privind utilizarea 
ilegală a ăr ii CRYSTAL nr. 21695 

 

Prin Decizia CSJ din 24.10.2012 a fost menținută Hotărîrea C.A. 
Chișinău din 25.05.2012 privind admiterea acțiunii și constatarea 
încălcării dreptului exclusiv și  interzicerea utilizării mărcii 
CRYSTAL. 

    
 
  nr. 21695  
  Titular Copilărie S.A. 
  cl. 43 servicii de ali e tație pu li ă 

 

      CRYSTAL  
 
Utilizată la prestarea serviciilor de 
ali e tație pu li ă de ătre ÎI 
Zagorneanu Eugenia  



Decăderea din drepturi 

    Titularul mărcii este 
decăzut  din drepturile 

asupra mărcii în urma 
unei cereri de decădere 
din drepturi, depuse la 

judecătoria în a cărei 
jurisdicţie este sediul 
AGEPI, sau a unei cereri 

reconvenţionale într-o 

acţiune de apărare a 
drepturilor, depuse la 
aceeaşi instanţă,  

     dacă: 

• în decursul unei perioade 

neîntrerupte de 5 ani, fără 
motive justificate, marca 

nu a făcut obiectul unei 
utilizări efective în RM  

     pentru produsele şi/sau 
serviciile pentru care a 
fost înregistrată. 

Sarcina prezentării probelor 
privind utilizarea efectivă 
a mărcii revine titularului 
mărcii. 
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Mărci anulate  
în temeiul art. 20 Legea nr. 38/2008 

6 

7 

5 

2 2 

Nr. ăr i a ulate 

2012 2013 2014 2015 2016
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SPANDAU BALLET  

UNIMARKET 



Anularea mărcii pe motiv de rea-credință 

      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, solicitantul ştia sau putea şti că: 

• pe piaţa Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă, cu bună-

credinţă, de către altă persoană, pentru produse şi/sau servicii identice sau 

similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare ori  

 

• sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau 

serviciilor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă 

spre înregistrare marcate cu o asemenea marcă, care este anterioară şi 
care beneficiază de protecţie şi se bucură de renume cel puţin într-un stat 

parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de Instituire a Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un 

risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de 

renumele acesteia. 

 

  



Mărci anulate  
pe motiv de rea-credinţă 
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Anul Nr. total 

hotărîri 
emise 

Nr. mărci anulate 

art. 21 (1) b)  

2011 58 

 

25 

2012 76 

 

25 

2013 82 

 

10 

2014 79 

 

4 

2015 59 6 



acţiunea  a fost respinsă ca  neîntemeiată. 
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Soarta soluţiei în pricina dată 
Decizia CSJ din  29.04.2015 

      

    “Prima instanţă justificat a considerat neîntemeiate cerinţele reclamantului în 

vederea anulării înregistrării mărcii "pasta ZARA“ în temeiul art. 22 alin. (I) lit. 

a) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, deoarece 
mărcile "ZARA" şi "pasta ZARA"  nu sunt în coliziune, nu sunt identice sau 

similare şi pot coexista. 
 

 

 

      Sunt apreciate critic şi argumentele recurentului cu referire la decăderea din 

drepturi ale titularului înregistrării internaţionale nr. 525926 pentru marca 
“pasta Zara” în temeiul neutilizării  mărcii menţionate în decursul unei 

perioade neîntrerupte de 5 ani, deoarece, cum a fost menţionat  SRL "Bonali-

Impex" până în prezent importă în Republica Moldova produsul pastă făinoasă 
cu  marca "pasta ZARA". 
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Constatarea notorietății mărcii 

   Actualmente, conform prevederilor 
art. 321 - 327 din Legea nr. 38/2008, 

ar a poate fi re u os ută notorie 
exclusiv de ătre i sta ţa de jude ată,  

în urma unei cereri de constatare a 
otorietăţii, depusă la jude ătoria î  a 

ărei jurisdi ţie este sediul AGEPI, 
sau a unei ereri re o ve ţio ale î tr-o 

a ţiu e de apărare a drepturilor,  
 

în azul apariţiei u ui o fli t referitor la 
o ar ă are este larg u os ută î  
Republica Moldova în cadrul unui 

segment de public vizat. 



   

    Părţi (reclamant sau pîrît) în acţiunile  privind 
constatarea notorietăţii mărcii  - pot fi orice persoană 
fizică sau juridică prezumată la momentul intentării 
procesului, ca subiect al raportului material litigios. 

 

    Calitatea procesuală a AGEPI pe asemenea tip de 
litigii – intervenient accesoriu. 

 

    Art. 327 al. 2 al Legii nr. 38/2008 

”Hotărîrea privind constatarea notorietăţii mărcii se 

comunică AGEPI pentru ca marca recunoscută 

notorie să fie înscrisă în Registrul mărcilor notorii”, 
 

iar “datele înscrise în Registrul mărcilor notorii se 

publică în BOPI în termen de 3 luni de la data 

adoptării hotărîrii privind constatarea notorietăţii 
mărcii”. 
      

Părţile în acţiunile privind constatarea notorietăţii mărcii 



Registrul ăr ilor otorii.  
Baza de date Măr i Naţio ale  



Registrul mărcilor notorii 

La momentul actual, în Registrul 
ăr ilor otorii - înscrise 29 
ăr i notorii recunoscute atît 

prin intermediul Comisiei de Apel 
AGEPI (8), cît şi de ătre Curtea 
de Apel Chişi ău (21). 

 ar ă otorie a fost a ulată 
(Buket Bessarabii nr. 17) în 2014. 
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21          

Comisia de Apel AGEPI
Curtea de Apel Chişinău

Distribuirea hotărîrilor privind recunoaşterea 

notorietăţii mărcii 



• Cercetarea practicii judiciare în domeniul PI pune în evidenţă un 
număr de cazuri  care prezintă un interes deosebit. Ele permit 
cunoaşterea problemelor actuale ale PI şi reglementările 
incidente în domeniu. 

• Evoluţia PI în perioada ultimilor ani este ilustrată într-un evantai 
de soluţii pronunţate de instanţele judecătoreşti.  

• Eforturile depuse în vederea asigurării şi apărării drepturilor de 
proprietate intelectuală, oferite de legislaţia naţională şi 
internaţională specializată, sunt demonstrate prin corectitudinea 
soluţiilor adoptate în cadrul examinării contestaţiilor, care conduc 
la uniformizarea practicii de examinare şi soluţionare a cauzelor, 

     fapt dovedit şi în practica instanţelor judecătoreşti. 
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Vă ulţu es  pe tru ate ţie! 
 
 

 

Patricia BONDARESCO,  

Spe ialist oordo ator, Dire ţia Juridi ă, AGEPI 
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