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 D E C I Z I E 

 

9 iunie 2010              mun. Chişinău 

 

 

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ  

al Curţii Supreme de Justiţie 

 în componenţa sa: 

 Preşedintele şedinţei, judecătorul: Svetlana Novac       

 Judecătorii: Galina Stratulat şi Sveatoslav Moldovan 

 

 Cu participarea reprezentantului recurentului întreprinderea mixtă publicaţia 

periodică revista ”Fashion Vip” societate cu răspundere limitată, în baza procurii 

Hanganu Janeta, reprezentantului intimatei Ciorănică-Gavriliţă Rodica, în baza procurii 

Clima Igor şi reprezentantului intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală, în baza procurii Ciuş Doina 

examinând în şedinţa publică recursul declarat de către întreprinderea mixtă 

publicaţia periodică revista ”Fashion Vip” societate cu răspundere limitată, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Ciorănică-Gavriliţă Rodica împotriva 

întreprinderii mixte publicaţia periodică revista ”Fashion Vip” societate cu răspundere 

limitată şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu 

privire la apărarea dreptului asupra mărcii, împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău 

din 3 decembrie 2009, prin care acţiunea a fost admisă  

             

C O N S T A T A T: 

 

 La 10 decembrie 2008 Ciorănică-Gavriliţă Rodica a depus cerere de chemare în 

judecată  împotriva întreprinderii mixte publicaţia periodică revista ”Fashion Vip” 

societate cu răspundere limitată şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală  cu privire la apărarea dreptului asupra mărcii.   

 În motivarea cererii de chemare în judecată Ciorănică-Gavriliţă Rodica a indicat 

că conform certificatului de înregistrare a mărcii nr.13308 eliberat de Agenţia de Stat 

pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale a devenit titulara exclusivă a mărcii „Vip” pe 

teritoriul Republicii Moldova, pentru produsele conform Clasificatorului internaţional al 

produselor şi serviciilor din clasa 16 şi serviciile din clasa 41. 

Prin certificatul de înregistrare a publicaţiei periodice şi a agenţiei de presă nr.121 

din 7 noiembrie 2002 eliberat de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a fost 

înregistrată publicaţia periodică „Vip Magazin”.  



Din momentul lansării revistei şi pînă în prezent publicaţia a reuşit să se 

promoveze  în mediatizarea elitei din domeniile economiei, dreptului, culturii, sportului, 

mass-media, devenind în asemenea mod o revistă notorie pe teritoriul Republicii 

Moldova, cu un număr vast de cititori. 

 La 04 decembrie 2008 în Republica Moldova a fost lansată Revista „Vip 

Fashion”.  

Consideră că elementul „VIP” în denumirea revistei  „Vip Fashion” a fost utilizat 

fără acordul său ca titular de drept şi astfel îi sînt lezate drepturile asupra mărcii „VIP 

MAGAZIN”. 

Cere, reclamanta Ciorănică-Gavriliţă Rodica, recunoaşterea încălcării de către 

întreprinderea mixtă publicaţia periodică revista ”Fashion Vip” societate cu răspundere 

limitată  a dreptului exclusiv asupra mărcii „VIP” şi apărarea dreptului mărcii prin 

interzicerea  publicaţiei periodice revista „Fashion Vip” în folosirea mărcii „VIP”. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 3 decembrie 2009 acţiunea a fost 

admisă. 

S-a recunoscut folosirea de către întreprinderea mixtă publicaţia periodică revista 

„Fashion Vip” societate cu răspundere limitată a elementului „VIP” din marca „VIP 

MAGAZIN” ca încălcare a dreptului asupra mărcii „VIP MAGAZIN”. 

S-a dispus apărarea dreptului asupra mărcii şi s-a interzis întreprinderii mixte 

publicaţia periodică revista „Fashion Vip” societate cu răspundere limitată de a utiliza 

elementul „VIP” din marca „VIP MAGAZIN” înregistrată în Republica Moldova în 

Registrul Naţional al Mărcilor cu nr.13308. 

La 1 februarie 2010  întreprinderea mixtă publicaţia periodică revista „Fashion 

Vip” societate cu răspundere limitată a depus recurs împotriva hotărîrii Curţii de Apel 

Chişinău din 3 decembrie 2009, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei 

instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la respingerea acţiunii. 

În motivarea recursului a invocat că prima instanţă nu a constatat şi elucidat 

deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii, nu au fost 

dovedite circumstanţele considerate ca fiind stabilite, concluziile instanţei sunt în 

contradicţie cu circumstanţele pricinii şi hotărîrea nu este motivată. 

Reprezentantul recurentului întreprinderea mixtă publicaţia periodică revista 

„Fashion Vip” societate cu răspundere limitată, în baza procurii Hanganu Janeta, în 

şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul declarat, cerînd admiterea acestuia, 

casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la respingerea 

acţiunii. 

Reprezentantul intimatei Ciorănică-Gavriliţă Rodica, în baza procurii Clima Igor, 

în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii 

contestate. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală, în baza procurii Ciuş Doina, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut 

admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu 

privire la respingerea acţiunii. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi 

de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 



neîntemeiat şi care urmează a fi respins din următoarele motive. 

 În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a) Codul de procedură civilă, instanţa de 

recurs, după ce examinează recursul este în drept să respingă recursul şi să menţină 

hotărîrea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că prin Certificatul de înregistrare a publicaţiei 

periodice şi a agenţiei de presă eliberat de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

nr.121 din 07 noiembrie 2002, a fost înregistrată publicaţia periodică „Vip Magazin”. 

La 9 februarie 2006 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală   a înregistrat  

marca „VIP MAGAZIN” pe numele intimatei Ciorănică-Gavriliţă Rodica  pentru 

produsele şi serviciile din clasele 16 şi 41 CIPS şi a eliberat Certificatul de înregistrare a 

mărcii nr.13308. 

La 04 decembrie 2008 în Republica Moldova a fost lansată revista „Vip Fashion”. 

Titulara mărcii „VIP MAGAZIN” Ciorănică-Gavriliţă Rodica a depus cerere de 

chemare în judecată împotriva întreprinderii mixte publicaţia periodică revista ”Fashion 

Vip” societate cu răspundere limitată  cu privire la apărarea dreptului asupra mărcii. 

Prima instanţă a admis acţiunea şi a interzis societăţii cu răspundere limitată 

„Fashion Vip” de a utiliza elementul „VIP” din marca „VIP MAGAZIN” înregistrată în 

Republica Moldova în Registrul Naţional al Mărcilor cu nr.13308. 

Prima instanţă a examinat pricina sub toate aspectele, cu respectarea normelor de 

drept material, procedural şi apreciind probele administrate, în conformitate cu art.130 

Codul de procedură civilă, a emis o hotărîre legală şi întemeiată. 

Argumentele recurentului că a fost aplicat un tratament diferenţiat, că nu au fost 

elucidate pe deplin circumstanţele pricinii şi hotărîrea primei instanţe nu este motivată  

se resping cu probele administrate şi poartă caracter declarativ. 

Aşadar, la 19 octombrie 2004 Ciorănică-Gavriliţă Rodica a depus cererea de 

înregistrare a mărcii „VIP MAGAZIN” (cap.220), cu numărul de depozit 015896 

(cap.210) 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  în conformitate cu prevederile 

Legii nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor a publicat decizia cu privire la  înregistrarea cererii în BOPI nr.10/2005. 

 În temeiul art.17 al Legii nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor,  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.  

 Din actele pricinii rezultă că nu au fost depuse contestaţii împotriva înregistrării 

mărcii „VIP MAGAZIN”. 

 Conform art.18 al Legii nr.588-XIII din 22 septembrie 1995, în cazul în care nu a 

fost depusă nici o contestaţie împotriva înregistrării sau contestaţiile depuse au fost 

respinse, Agenţia ia decizia de înregistrare a mărcii sau a denumirii de origine a 

produsului, le înregistrează în Registrul Naţional al Mărcilor şi în termen de 3 luni de la 

data înregistrării mărcii eliberează certificatul de înregistrare a mărcii.  

Conform art.4 al Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi 



denumirile de origine a produselor, protecţia juridică a mărcii  se asigură în temeiul 

înregistrării lor în modul stabilit de prezenta lege. 

Articolul  5 aceiaşi Lege prevede că marca înregistrată se autentifică prin 

eliberarea unui certificat de înregistrare, care confirmă prioritatea mărcii şi dreptul 

exclusiv al titularului asupra mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificat. 

 La 9 februarie 2006 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală   a emis 

decizia de înregistrare a mărcii „VIP MAGAZIN”, confirmînd protecţia oferită titularei 

Ciorănică-Gavriliţă Rodica pentru produsele şi serviciile din clasele 16 şi 41 CIPS şi a 

eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr.13308. 

 Conform certificatului de înregistrare a mărcii nr.13308 eliberat de Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Ciorănică-Gavriliţă Rodica a devenit titulara 

mărcii „VIP MAGAZIN”, cu menţiunea că dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementului “MAGAZIN”, pentru produsele conform CIPS din clasa 16 „hartie, carton 

si produse din aceste materiale, necuprinse in alte clase; produse de imprimerie; articole 

pentru legatorie; fotografii; papetarie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetarie sau 

menaj; materiale pentru artisti; pensule; masini de scris si articole de birou (cu exceptia 

mobilelor); materiale de instruire sau invatamant (cu exceptia aparatelor); materiale 

plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte clase); caractere tipografice, clisee şi 

serviciile din clasa 41  „educatie; instruire; divertisment; activitati sportive si culturale”.  

 Aşadar, din certificatul menţionat rezultă că dreptul exclusiv se extinde asupra 

elementului „VIP”. 

La 6 iunie 2008 a întrat în vigoare Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind 

protecţia mărcilor. 

 Conform art.3 al Legii Nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 

mărcilor, drepturile asupra mărcii sînt dobîndite şi protejate pe teritoriul Republicii 

Moldova prin înregistrare. 

 Conform art.9, 46 alin.(1) şi (2)  Constituţia Republicii Moldova, proprietatea 

este publică şi privată. Ea se constituie din bunuri materiale şi intelectuale. Dreptul la 

proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sînt garantate. Nimeni nu 

poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu 

dreaptă şi prealabilă despăgubire.  

La 4 decembrie 2008 în Republica Moldova a fost lansată revista „Vip Fashion”. 

 Elementul „VIP” a fost utilizat de întreprinderea mixtă publicaţia periodică 

revista „Fashion Vip” societate cu răspundere limitată fără consimţămîntul titularei 

mărcii „VIP MAGAZIN” Ciorănică-Gavriliţă Rodica. 

Conform art.16 Acordului privind Aspectele Drepturilor de Proprietate 

Intelectuală legate de comerţ, în cazul folosirii unui semn identic pentru produse sau 

servicii identice, existenţa riscului de confuzie va fi prezumată, şi deci orice ipoteză 

invocată de către participanţii la proces privind gradul confuziei şi lipsa probatoriului în 

acest sens, reprezintă instrumentul probatoriu al fiecărui participant la proces reieşind 

din principiul prezumţiei pînă la proba contrarie. 

Articolul 9 alin.(1)  Legea Nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia  

mărcilor, stipulează că dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terţi 

începînd cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii 



Moldova sau cu data înscrierii în Registrul internaţional a datelor referitoare la 

înregistrarea mărcii, titularul mărcii fiind în drept să interzică terţilor să utilizeze în 

activitatea lor comercială, fără consimţămîntu său:  

 -un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru 

care marca este înregistrată; 

  -un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi 

identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, 

generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului, riscul de confuzie include şi 

riscul de asociere între semn şi marcă; 

 -un semn identic ori similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de 

cele pentru care marca este înregistrată cînd aceasta din urmă a dobîndit un renume în 

Republica Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive 

justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere 

acestora. 

Prin urmare, ţinînd cont de prevederile art.9 Legea Nr.38-XVI din 29 februarie 

2008 privind protecţia  mărcilor şi  art.16 Acordul privind Aspectele Drepturilor de 

Proprietate Intelectuală legate de comerţ, prima instanţă întemeiat a conchis că 

întreprinderea mixtă publicaţia periodică revista „Fashion Vip” societate cu răspundere 

limitată, utilizînd elementul „VIP”  fără consimţămîntul titularei mărcii „VIP 

MAGAZIN” a încălcat dreptul ultimei asupra mărcii. 

Argumentele recurentului că înregistrarea mărcilor „VIP”, „Vip Nemiroff”  

demonstrează  că intimata nu deţine dreptul exclusiv asupra elementului „VIP”, că s-au 

încălcat prevederile art.10  Legea Nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia  

mărcilor şi că hotărîrea primei instanţe este nemotivată, nu pot fi reţinute din 

următoarele motive. 

 Mărcile „Vip”, „Vip Nemiroff” au fost înregistrate pentru alte clase de produse şi 

servicii şi nu încalcă dreptul intimatei asupra mărcii „VIP MAGAZIN” pentru 

produsele şi serviciile din clasele 16 şi 41 CIPS. 

 Prevederile art.14 Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului nu 

sunt aplicabile, deoarece recurentul nu este titularul mărcii ”Fashion Vip” şi nu deţine 

dreptul de proprietate în sensul art.1 Protocolul 1 al Convenţiei Europene pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. 

 Publicaţiei periodice revista „Vip Fashion” i s-a interzis utilizarea elementului 

„VIP” numai la produsele şi serviciile din clasele 16;41, dar nu utilizarea propriului său 

nume în activitatea industrială şi comercială. 

 Hotărîrea primei instanţe corespunde cerinţelor art.241 Codul de procedură civilă 

şi temeiuri de a fi casată nu sunt. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere că prima instanţă a 

respectat normele de drept material, procedural şi a emis o hotărîre legală, Colegiului 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră necesar de a 

respinge recursul şi de a menţine hotărîrea contestată. 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a), art.419 Codul de procedură civilă, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  

 



 

d e c i d e 

 

Se respinge recursul declarat întreprinderea mixtă publicaţia periodică revista 

”Fashion Vip” societate cu răspundere limitată. 

 Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 3 decembrie 2009  în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Ciorănică-Gavriliţă Rodica 

împotriva întreprinderii mixte publicaţia periodică revista ”Fashion Vip” societate cu 

răspundere limitată şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală cu privire la apărarea dreptului asupra mărcii. 

 Decizia este irevocabilă. 

 

Preşedintele şedinţei, 

judecătorul:                                            Svetlana Novac   

Judecătorii:                                            Galina Stratulat 

                                                                         Sveatoslav Moldovan 


