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H O T Ă R Î R E 

În numele Legii 

 

01 martie 2012                                                                   mun. Chişinău 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău, 

având în componenţa sa: 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                     Marina Anton 

Grefier                                                                               Cristina Mîrzîncu 

 

Examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

depusă de Î.I. „Service Aramă” către S.R.L. „Ergolemn”, intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a Republicii Moldova, cu privire la 

declararea nulităţii mărcii înregistrate cu nr.16826 din 09.03.2006, cu privire la 

declararea nulităţii mărcii cu numărul de depozit nr.022650 din 11.01.2011, cerinţa 

depusă de Î.I. „Service Aramă” către Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a 

Republicii Moldova, intervenient accesoriu S.R.L. „Ergolemn” privind anularea 

hotărârii Comisiei AGEPI, emisă de Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a 

Republicii Moldova la data de 17.11.2007 şi obligarea AGEPI să înregistreze 

cererea de marcă cu numărul de depozit 021460 din 27.06.2007 pe numele Î,I, 

„Service Aramă” pentru produsul „mobilă”, clasa 20 şi toate produsele şi serviciile 

din clasele 07, 32, 33, 35, 

co n s t a t ă: 

Întreprinderea Individuală „Service Aramă” s-a adresat către S.R.L. 

„Ergolemn”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a 

Republicii Moldova, cu cerinţe privind declararea nulităţii mărcii înregistrate cu 

nr.16826 din 09.03.2006 şi decăderea din drepturile asupra mărcii, cu privire la 

declararea nulităţii mărcii cu numărul de depozit nr.022650 din 11.01.2008, 

precum şi către Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a Republicii Moldova, 



intervenient accesoriu S.R.L. „Ergolemn” privind anularea hotărârii Comisiei de 

Contestaţii a AGEPI din 17.11.2007, emisă de Agenţia de Stat pentru Protecţia 

Intelectuală a Republicii Moldova şi obligarea AGEPI să înregistreze cererea de 

marcă cu numărul de depozit 021460 din 27.06.2007 pe numele Î.I „Service 

Aramă” pentru produsul „mobilă” din clasa 20 şi toate produsele şi serviciile din 

clasele 07, 32, 33, 35. 

În motivarea acţiunii reclamanta a indicat că la data de 26.09.2005 la Agenţia 

de Stat pentru Protecţia Intelectuală a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii 

„E cu numărul depozitului 017814. Constatând îndeplinirea de către solicitant a 

condiţiilor legale pentru publicarea cererii, AGEPI, în conformitate cu art.13 al 

Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr.588-XVI/1995, la 

data de 29.08.06 a emis decizia de publicare a cererii de înregistrare a mărcii în 

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr.10/2006. 

Din motivul că nu au fost stabilite mărci similare sau identice cu semnul 

solicitat înregistrării cu numărul depozitului 017814 depus spre înregistrare în 

rezultatul cercetării documentare în bazele de date „Mărci Naţionale” şi „M ărci 

Internaţionale”, la data de 15.02.07 AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii 

combinate nr.14501 pe numele reclamantei. 

Indică reclamanta că S.R.L „Ergolemn” a depus cererea de înregistrare a 

simbolului „E şi figurativ” doar la data de 09.03.2006, iar marca 16826 a fost 

înregistrată la 13.08.2008. Însă AGEPI a refuzat înregistrarea mărcii combinate 

pentru produsele clasei 20 „mobilă” din motiv că de asemenea solicitată conţine un 

element similar până la gradul de confuzie cu marca nr.14501, înregistrată anterior 

pentru produsele „mobilă” (scrisoarea AGEPI nr.1131). Reclamanta susţine că 

AGEPI, prin derogare de la prevederile art.7 al.(4) lit.a) al Legii nr.588-XVI/1995 

a înregistrat marca cu numărul 16826. 

Mai indică reclamanta că comparând marca nr.14501 cu marca nr.16826 se 

vede că partea grafică este executată exact în aceeaşi manieră – reprezentarea 

grafică identică a literei E, marca nr.16826 fiind doar înscrisă într-un pătrat, iar sub 

ea fiind înscris cuvântul fantezist ERGOLEMN. 



Reclamanta susţine că imaginea menţionată constituie element determinat, 

care redă mărcilor distincţie, or, tocmai distinctivitatea sau lipsa ei constituie 

condiţia de bază pentru înregistrarea sau respingerea unei mărci. Faptul 

similitudinii până la gradul de confuzie a mărcilor în litigiu este dovedit prin 

raportul de activitate a lui Malcoci, Fusu şi Bliuc, efectuat la cererea S.R.L 

„Ergolemn”, în care este evidenţiată similitudinea acestor mărci. 

În acest sens reclamanta consideră că AGEPI, prin înregistrarea mărcii 

nr.16826 a redus la zero importanţa fundamentală a Clasificatorului de la Nisa în 

remarci Generale, care conţine indicaţii referitoare la produsele sau serviciile, care 

figurează în titlul claselor, ce reprezintă indicaţii generale referitor la domeniile de 

unde sunt relevate, în principiu, produsele sau serviciile. Dacă un produs nu poate 

fi clasificat cu ajutorul listei de clase, notelor explicative sau a listei alfabetice, 

remarcile care urmează indică criteriile convenabile aplicării: şi anume; 

-d) produsele destinate să facă parte dintr-un alt produs nu sunt, în principiu, 

clasate în aceeaşi ca şi ultimul, cu excepţia cazului în care produsele de acest gen 

nu pot, în mod normal, să aibă alte destinaţii/utiliz ări. 

Reclamanta susţine că AGEPI ilegal a înregistrat marca nr.16826 pentru 

produse similare, ce se conţin în aceeaşi clasă, enumerarea lor fiind continuă, 

despărţită prin virgule, şi nu prin alte semne de punctuaţie, ce ar permite divizarea 

clasei în subclase. 

Mai menţionează reclamanta că potrivit Clasificatorului de la Nisa, clasa 20 

cuprinde în general mobilier şi părţi componente ale acestuia şi produse din 

material plastic neincluse în alte clase, aceasta clasa nu cuprinde în mod particular 

anumite oglinzi speciale clasificate după funcţie sau destinaţie. 

Î.I „Service Aramă” indică că AGEPI nu putea să divizeze clasa 20 acordând 

intervenientului dreptul de marcare a produselor din aceeaşi clasă cu o marcă 

similară, deoarece oglinzile, spre exemplu, sunt parte componentă a unui set de 

mobilă şi el nu poate fi separat de produsul mobilă, iar promovarea în paralel pe 

piaţă a două mărci extrem de asemănătoare din punct de vedere conceptual şi 

vizual este capabilă să provoace confuzii majore în rândurile consumatorilor, în 



mod evident, aceştia pot confunda foarte uşor semnele înregistrate ale reclamantei 

cu alte semne, ce le imită cu mare aproximaţie şi care sunt folosite pentru marcarea 

produselor mobilă fără a avea la aceasta vre-un drept. Astfel, marca nr.16826 a fost 

înregistrată pentru clasa 20, şi anume, oglinzi, rame; sidef, spumă de mare sau 

produse din materiale plastic, intervenientul permanent a folosit marca pentru 

produsele mobilă, asupra cărora reclamanta avea dreptul exclusiv de marcare prin 

intermediul mărcii înregistrate nr.14501. 

Reclamanta invocă că acţiunile AGEPI sunt în contradicţie şi cu art.7 al.(2) al 

Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, unde se menţionează 

că nu se refuză înregistrarea în cazul când marca este identică ori similară cu o 

marcă anterioară şi este solicitată spre înregistrare pentru produse şi/sau servicii, 

care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul 

când marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă 

utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce  un profit nemeritat din 

caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere 

acestora. 

Consideră reclamanta că marca combinată nr.16826 a fost înregistrată cu rea-

credinţă. În acest sens se menţionează prevederile art.21 al.(I) lit.b) al Legii nr.38 

din 29.02.2008, or, faptul că 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, 

constituie motiv absolut de nulitate. 

Reclamanta susţine că faptul cunoaşterii existenţei pe piaţă a mărcii deja 

promovate se confirmă prin scrisoarea nr.326 din 29.03.2007, eliberată de către 

S.R.L „Ergolemn” în adresa Î.I „Service Aramă”, prin care pârâta solicită 

permisiunea de înregistrare a mărcii. 

Astfel, întreprinderea individuală menţionează că înregistrarea mărcii 

contestate este contrară prevederilor articolului 7 al.(4) lit.a) şi art.8 ale Legii 

nr.588 din 22.09.1995. 



Reclamanta mai susţine că pârâtul urma să respingă cererea de înregistrare a 

mărcii, deoarece la momentul depunerii ea nu întrunea condiţiile specificate în 

art.2 al.(1), care conţine noţiunea de marcă, care este orice semn sau orice 

combinaţie de semne susceptibile de reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea 

produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau 

serviciile altei persoane fizice sau juridice. Aici, reclamanta susţine, că, deoarece 

semnul, ce-i aparţine este înglobat în marca contestată, posibilitatea consumatorilor 

sau altor participanţi la circuitul comercial de a confunda aceste două mărci este 

maximală. 

Prima mai indică că la data de 27.06.2007 Î.I „Service Arama” a depus către 

AGEPI cererea de înregistrare cu număr de depozit 021460 pentru clasele 07, 20, 

32 şi servicii din clasa 35 a semnului combinat „E Ergolemn”, ce reprezintă un 

pătrat cu un fundal întunecat, cu un chenar alb, în interiorul căruia este amplasat un 

alt pătrat de culoare deschisă în interiorul căruia este amplasată litera E stilizată, 

adică marca nr.14501, a cărei protecţie juridică o are, iar între pătrate este cuvântul 

fantezist Ergolemn. 

În rezultatul examinării de către AGEPI s-a acceptat parţial cererea de 

înregistrare a desemnării solicitate „E Ergolemn” pentru produsele/serviciile 

solicitate în clasa 07, 32, 33, 35 şi pentru produsul din clasa 20 „mobilă”. 

Cererea de înregistrare a mărcii cu numărul de depozit 121460 din 27.06.2007 

a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr-1/2009, taxa 

pentru înregistrarea mărcii şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii fiind 

plătită la 21.01.2009. 

După prima publicare a fost depusă contestaţie din partea persoanei terţe, 

compania „Ergolemn” împotriva înregistrării desemnării combinate „E Ergolemn”, 

bazându-se pe faptul că desemnarea solicitată „E Ergolemn” este similară cu marca 

combinată 16826, ce-i aparţine contestatarului S.R.L. „Ergolemn” şi din cauza 

similitudinii produselor mărcilor în colizie există riscul de confuzie pentru 

consumator. 



Comisia de Contestaţii a constatat că desemnarea solicitată numărul de 

depozit 021460 „E Ergolemn” prezintă similitudine susceptibilă de a produce 

confuzie cu marca combinată „E Ergolemn” nr.16826 înregistrată anterior de către 

contestatar pentru produse, servicii identice şi poate avea loc inducerea în eroare a 

consumatorului în privinţa producătorului. Comisia de contestaţii a hotărât că este 

întemeiată cerinţa contestatarului referitor la respingerea înregistrării semnului în 

temeiul articolului 8 al.(1) lit.b) al Legii nr.38/2008 privind protecţia mărcilor, 

conform căruia nu se înregistrează ca marcă semnele, care sunt identice sau 

similare cu o marcă anterioară, şi din cauza identităţii sau similitudinii produselor 

şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci există riscul de confuzie 

pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară, şi în baza 

normei menţionate, a respins cererea de înregistrare a mărcii cu numărul de depozit 

021460, pe numele Î.I „Service Arama”. 

Reclamanta susţine că nu este de acord cu hotărârea emisă de pârât, o 

consideră ilegală şi neîntemeiată şi solicită anularea ei, invocând că în anul 2007, 

spre examinare în AGEPI se aflau doua cereri de înregistrare a mărcii „E 

Ergolemn”, şi anume cererea nr.018937, depusă de S.R.L „Ergolemn” la data de 

09.03.2006 pentru clasele 20 şi 35, şi cererea nr.021460 depusă de ÎI „Service 

Arama” pentru clasele 07, 20, 32 şi 35 depusă la 27.06.2007, prima cerere fiind 

admisă de către AGEPI şi înregistrată ca marcă 16826, iar cererea reclamantei 

nr.021460 a fost respinsă. 

Reclamanta susţine şi solicită ca cererile privind anularea mărcii 16826 şi 

cerinţa privind anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii din 17 noiembrie 2009 a 

Agenţiei de Stat pentru Protecţia Intelectuală a Republicii Moldova, precum şi 

cerinţa de obligare a AGEPI să înregistreze cererea de marcă cu numărul de 

depozit 021460 din 27 iunie 2007, pe numele solicitantului Î.I „Service Arama” 

pentru produsul „mobila” din clasa 20, şi toate produsele şi serviciile din clasele 

07, 32, 33, 35 conform clasificării să fie examinate în cadrul unui proces, deoarece 

evenimentele au derulat intercalat şi reies unul din celălalt, ceea ce permite 

examinarea multiaspectuală a litigiului. 



Considerând marca 16826 ilegal înregistrată şi susceptibilă anulării în 

condiţiile legii, reclamanta invocă că cererea de înregistrare 021460 depusă la 

AGEPI rămâne a fi până în prezent prioritară conform art.9 al.(1) şi 10 al.(1) ale 

Legii 588 din 22.09.1995 şi art.33 al.(3) al Legii 38/2008. 

Reclamanta Î.I „Service Aramă” mai susţine că art.8 al.(1) al Legii nr.38-XVI 

din 29.02.2008, reţinut de către Comisie, prevede ca motiv relativ de refuz 

similitudinea cu marca anterioară, pe când marca solicitată spre înregistrare conţine 

litera E stilizată într-un pătrat, marcă deja înregistrată, care-i aparţine conform 

certificatului de înregistrare a mărcii nr.14501 din 26.09.2005 şi plus elementul 

verbal fantezist Ergolemn, care semnifică: ergo-a lucra, lemn-cu lemnul. 

De asemenea, reclamanta susţine că poziţia dominantă în cererea de marcă cu 

nr. depozitului 021460 din 27.06.2007, o ocupă litera E stilizată într-un pătrat 

haşurat, invocând că, chiar în cazul constatării similitudinii aceasta putea fi doar în 

raport cu marca anterioară 14501 din 26.09.2005, ai cărei titulari de drepturi 

exclusive era la moment. 

Reclamanta consideră că respingerea înregistrării mărcii pentru produsele din 

clasele 07, 32, 35 şi 20 produsul „mobilă” este neîntemeiată, deoarece în condiţiile 

când marca nr.16826 ar fi fost înregistrată legal, dreptul ei conferit în baza art.9 

al(1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 nu se răsfrânge asupra altor clase, prin urmare, 

AGEPI era obligată să înregistreze cererea 021460 pentru clasele menţionate. 

Reclamanta consideră că afirmaţia pârâtului precum că hotărârea a fost 

adoptată în baza art.7 al.(3) al Legii nr.588 din 22.09.1995, unde se prevede în 

calitate de argument faptul că nu pot fi înregistrate ca marcă semnele, care 

reproduc denumiri de firmă (sau părţi ale lor) bine cunoscute în Republica 

Moldova în cazul în care acestea nu aparţin persoanei, care solicită înregistrarea 

mărcii, deoarece, în opinia acesteia, la momentul examinării contestaţiei nu existau 

dovezi, că denumirea de firmă a S.R.L „Ergolemn” era bine cunoscută pe teritoriul 

Republicii Moldova, insistând asupra faptului că s-a solicitat înregistrarea 

denumirii fanteziste Ergolemn, precum şi a elementului artistic, deja protejat 

printr-o marcă ce-i aparţinea. 



Î.I „Service Aramă” menţionează că Legea nr.588 din 22.09.1995 nu mai 

putea fi aplicată în speţa dată, fiind abrogată prin intrarea în vigoare a Legii 

38/2008, iar conform legii noi 38/2008 în temeiul căreia s-a formulat opoziţia 

noţiunea de „denumire de firmă” nu este enumerată, or denumirea de firmă este un 

sinonim cu denumirea socială a comerciantului persoană juridică, că reprezintă din 

punct de vedere juridic un drept personal nepatrimonial, pe când drepturile de 

proprietate industrială asupra semnelor distinctive sunt esenţialmente patrimoniale. 

În aceiaşi ordine de idei, reclamanta susţine că prin acţiunile sale, pârâtul şi 

intervenientul i-au lezat dreptul la imagine, din considerentele că prima fiind 

deţinătoare a unei mărci, un drept al proprietăţii intelectuale înregistrat, or pretinsa 

încălcare a dreptului la nume nu este opozabilă speţei cu referire la art.66 Cod 

civil, dat fiindcă persoana juridică se identifică în circuitul civil de alte subiecte ale 

raporturilor juridice, inclusiv, de alte persoane juridice prin denumirea sa, care 

constă din grupul de cuvinte stabilit de lege pentru forma respectivă. Or, în calitate 

de elemente obligatorii ale denumirii legislatorul instituie cu caracter imperativ şi 

indicarea formei de organizare a persoanei juridice. Astfel, fiind depus depozitul 

reclamanta nu a folosit numele, care i-ar fi aparţinut unei persoane, dar a fost 

utilizat un cuvânt fantezist, care semnifică – a lucra cu lemnul, gen de activitate 

(fabricarea mobilei), care deja era marcat cu marca (14501), ce îi aparţine. 

Reclamanta Î.I „Service Aramă” a mai atenţionat despre faptul că 

intervenientul anterior a invocat într-o cerere de chemare în judecată încălcarea 

dreptului la denumirea întreprinderii, respectiv, acest obiect a supus controlului 

judecătoresc, ceia ce denotă faptul că circumstanţele menţionate deţin puterea 

lucrului judecat, respectiv, deja nefiind opozabil speţei. 

La judecarea pricinii reclamanta Î.I „Service Aramă” şi-a concretizat 

pretenţiile, solicitând instanţei de judecată: 

- declararea nulităţii mărcii înregistrate cu nr.16826 din 09.03.2006; 

- declararea nulităţii mărcii cu numărul de depozit nr.022650 din 

11.01.2011; 



- anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI, emisă de Agenţia de 

Stat pentru Protecţia Intelectuală a Republicii Moldova la data de 

17.11.2007; 

- obligarea AGEPI să înregistreze cererea de marcă cu numărul de depozit 

021460 din 27.06.2007 pe numele Î.I „Service Aramă” pentru produsul 

„mobilă”, clasa 20 şi toate produsele şi serviciile din clasele 07, 32, 33, 35. 

Reprezentantul reclamantei Î.I „Service Arama”, Aramă Igor şi Maxim 

Angela, în şedinţa de judecată au susţinut acţiunea înaintată şi au solicitat 

admiterea acesteia. 

Reprezentantul pârâtului Agenţiei de Stat pentru Protecţia Intelectuală, Liviu 

Sibov, în şedinţa instanţei de judecată nu a recunoscut acţiunea şi a solicitat 

respingerea cererii de chemare în judecată depusă de Î.I „Service Aramă” ca fiind 

neîntemeiată. 

În susţinerea poziţiei sale procedurale a menţionat că în urma examinării 

semnului depus spre înregistrare de S.R.L „Ergolemn” la data de 09.03.2006, cu 

numărul de depozit 018937, AGEPI a emis la data de 26.02.2007 avizul provizoriu 

de respingere parţială a mărcii din motivul că la înregistrarea mărcii a fost constată 

opoziţia mărcii naţionale nr.14501 din 26.09.2005, a cărei titular este Î.I „Service 

Aramă”. 

Astfel, în urma examinării semnului s-a constatat îndeplinirea condiţiilor 

legale pentru publicarea cererii şi din considerentele că nici o persoană nu a 

contestat înregistrarea mărcii „E Ergolemn” la data de 13.08.2008 a fost emisă 

decizia de înregistrare a mărcii, cu eliberarea certificatului de înregistrare cu 

nr.16826 pentru produsele clasei 20 – oglinzi, rame; produse (neincluse în alte 

clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 

solzi, ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din 

materiale plastice, cu excepţia produsului „mobilă” înregistrat pe numele Î.I 

„Service Aramă”. 

Pârâta menţionează că cerinţele reclamantei sunt neîntemeiate, dat fiindcă 

marca nr.16826 este o marcă combinată executată într-o formă originală şi nu este 



constituită exclusiv din careva semne, ci într-o combinaţie anumită. Consideră că 

pentru constatarea inducerii în eroare a consumatorului în ceea ce priveşte originea 

geografică, calitatea produsului este necesară prezentarea de către reclamantă a 

unui sondaj sociologic sau a unei expertize calificate realizată de către o instituţie 

specializată. Acelaşi argument îl aduce reclamanta şi în ceea ce priveşte generarea 

riscului de confuzie a consumatorilor în ceea ce priveşte riscul de confuzie în ce 

priveşte natura, calitatea şi provenienţa geografică a produselor şi/sau serviciilor 

pentru care a fost înregistrată marca, considerând că pentru aceasta reclamanta nu 

dispune de probe. 

Cu privire la cerinţa de anulare a mărcii ca fiind înregistrată cu rea-credinţă, 

reprezentantul reclamantei a menţionat că înregistrarea mărcii se efectuează 

reieşind din buna-credinţă a solicitantului, însă, orice persoană care consideră că 

interesele ei sunt afectate de înregistrare este în drept de a solicita în instanţă 

înregistrarea acestei mărci, iar instanţa urmează să constate acţiunea cu rea-

credinţă ale solicitantului în baza probelor corespunzătoare. 

Menţionează pârâta că referire la cerinţa de declarare a nulităţii mărcii în cazul 

în care există o marcă anterioară, că la momentul înregistrării mărcii 16826 a 

reţinut valabil argumentul cu referire la „coexistenţa” reuşită dintre cele două 

mărci, din considerentele că mărcile în cauză sunt înregistrate pentru produse 

diferite. Concomitent, indică în referinţa sa că pentru anularea înregistrării mărcii e 

suficientă constatarea doar a unui singur motiv invocat. 

Referitor la procedura de înregistrare a mărcii combinate cu numărul de 

depozit 022650 din 11.01.08 pârâta explică că cererea de înregistrare a mărcii a 

fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr.10/2008, în 

rezultatul căreia reclamanta Î.I „Service Aramă” a depus opoziţie la înregistrarea 

semnului solicitat, invocând drept temei legal cererea de înregistrare a mărcii de 

depozit 021460 şi marca 14501. 

Astfel, la data de 17.11.2009, conform hotărârii Comisiei de Contestaţii, 

cererea de înregistrare a mărcii nr. de depozit 021460 a fost respinsă, dat fiindcă 

aceasta a decăzut în calitate de temei de refuz, luând în consideraţie că litera E nu 



are protecţie juridică, că partea figurativă a literei E din cererea de depozit 

nr.022650 se deosebeşte de partea figurativă a literei E din marca nr.14501, care-i 

corespunde reclamantei. Ca urmare, a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii cu 

nr. de depozit 022650 după S.R.L „Ergolemn”, iar la 04.03.2010 a fost eliberat 

certificatul de înregistrare a mărcii nr.19717, procedura fiind derulată în 

conformitate cu legea. 

Pârâtul consideră că argumentul privind existenţa unei mărci anterioare, 

invocat de reclamantă, ar putea fi aplicat doar în cazul în care instanţa de judecată 

va anula hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 17.11.2009. 

Reprezentanta pârâtei-interveniente S.R.L „Ergolemn”, Guzun Cristina, în 

şedinţa de judecată nu a recunoscut acţiunea şi a solicitat respingerea ca fiind 

neîntemeiată. 

Consideră că marca nr.16826 a fost înregistrată legal, ceia ce corespunde 

prevederilor legale, or procedura de înregistrare a fost respectată, din 

considerentele că există deja marca nr.14501, mărcii „E Ergolemn” i-au fost 

atribuite celelalte servicii şi produse din clasa 20, fiind exclus produsul „mobilă”. 

Astfel, pârâta menţionează ca fiind neîntemeiat argumentul precum că 

cuvântul „Ergolemn” ar putea duce consumatorul în eroare referitor la natura 

produsului şi că acesta nu are un caracter distinctiv din considerentele că este unul 

fantezist. 

De asemenea, menţionează că în temeiul art.21 al.(2) al Legii nr. 38-XVI din 

2008, nu poate fi declarată nulă o marcă dacă, în urma utilizării, ea a dobândit după 

înregistrare un caracter distinctiv pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a 

fost înregistrată, evidenţiind că S.R.L „Ergolemn” activează pe piaţa mobilei din 

Republica Moldova din 1999 şi s-a recomandat ca un producător de mobilă 

exclusivă. Astfel, consideră că marca nr.16826 nu a fost înregistrată cu rea-

credinţă, iar reclamanta nu a prezentat probe pertinente în acest sens. 

Articolul 22 al.(1) lit.a) din Legea privind protecţia mărcilor, care prevede 

motivul relativ de nulitate, pe care îl invocă reclamanta, nu este aplicabil speţei dat 

fiindcă procentajul de asociere a mărcilor „E” şi E Ergolemn” este minim, iar în 



speţa examinată, pentru protejarea dreptului anterior AGEPI a restrâns lista 

produselor la care se referă marca nr.16826. 

Drepturile anterioare ale titularului mărcii „E” au fost respectate, dar marca 

„E Ergolemn” a devenit cunoscută în afară, astfel că aceasta este percepută de 

consumatori anume pentru produsul mobilă. 

Pârâtul, prin cerinţa de anulare a hotărârii Comisiei de Contestaţii din 17 

noiembrie 2009 a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Intelectuală şi obligarea AGEPI 

să înregistreze cererea de marca cu nr. de depozit 021460 din 27 iunie 2007 pe 

numele solicitantului Î.I „Service Arama” pentru produsul „mobila” din clasa 20 şi 

toate produsele şi serviciile din clasele 07, 32, 33, 35 conform clasificării atentează 

la denumirea de firmă a intervenientului şi consideră că AGEPI a acţionat corect în 

conformitate cu prevederile legii refuzând înregistrarea mărcii „E Ergolemn” pe 

numele solicitantului Î.I „Service Aramă”. 

Audiind reprezentanţii părţilor, verificând argumentele invocate şi studiind 

materialele cauzei, instanţa de judecată ajunge la concluzia de a admite acţiunea 

depusă de Î.I „Service Aramă” împotriva AGEPI, S.R.L „Ergolemn”, privind 

declararea nulităţii mărcii înregistrate cu nr.1826 din 09 martie 2006; anularea 

hotărârii Comisiei de Contestaţii Agenţiei de Stat pentru Protecţia Intelectuală a 

Republicii Moldova din 17 noiembrie 2009, obligarea AGEPI să înregistreze 

cererea de marca cu numărul de depozit 021460 din 27 iunie 2007 pe numele 

solicitantului Î.I „Service Arama” pentru produsul „mobila” din clasa 20 şi toate 

produsele şi serviciile din clasele 07, 32, 33, 35 conform clasificării şi anularea 

mărcii cu numărul de depozit nr.022650 din 11 noiembrie 2011 este întemeiată şi 

urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

Conform prevederilor art.7 al.(4) al legii privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor, în calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice sau 

similare care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa altor persoane sau 

cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru produse sau servicii 

identice. 



Dispoziţiile pct.9.14 al regulamentului de aplicare a legii 588/1995 privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor (partea referitoare la mărci), aprobat 

prin ordinul Directorului general al AGEPI nr.129 din 2011.09.06, cu modificările 

operate în anii 2002-2003, identifică că la rubrica XII, la codul (511), se indică 

lista de produse şi servicii, pentru care este cerută înregistrarea mărcii, grupate 

conform claselor CIPS şi expuse în termeni precişi, necesari pentru identificarea 

denumirii produselor şi serviciilor (de preferinţă, termenii acceptaţi în CIPS şi 

precedată de numărul clasei corespunzătoare). 

Astfel, dacă se cere protecţia mărcii pentru toate produsele sau serviciile 

încadrate într-o clasă CIPS, la rubrica XII se indică lista acesteia clase conform 

CIPS. 

Conform regulii 31 pct.31.1 lista produselor şi serviciilor pentru care este 

solicitată protecţia mărcii trebuie să fie expusă în termeni precişi şi să indice 

denumirea produselor sau serviciilor grupate conform claselor CIPS, fiecare grupă 

de produse sau servicii fiind precedată de numărul clasei CIPS căreia î-i aparţine 

denumirea prezentată în ordinea claselor. 

Dispoziţiile pct.31.3 lit.b) al aceleaşi Reguli, în cadrul verificării listei de 

produse şi servicii se determină corectitudinea grupării produselor şi serviciilor 

conform claselor CIPS, efectuată de solicitant. 

Astfel, în temeiul pct.31.4 în cazul necesităţii de corectare a variantei listei de 

produse şi servicii prezentate de solicitant, examinarea este în drept să ceară 

solicitantului concretizările necesare. Corectarea variantei listei de produse şi 

servicii prezentate de solicitant se efectuează cu condiţia achitării unei taxe 

corespunzătoare, ceia ce se notifică solicitantului. 

În şedinţă de judecată s-a constatat că la data de 26.09.2005 de către Î.I 

„Service Aramă” a fost depusă o cerere de înregistrare a mărcii „E” cu numărul 

depozitului 017814. 

Prin decizia Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 15.02.2007 a 

fost înregistrată marca Î.I ”Aramă Service” nr. 14501 pentru produsele din clasa 20 



(mobilă) şi serviciile din clasa 35 conform clasificatorului internaţional a 

produselor şi serviciilor. 

Ulterior, la data de 13.08.2008, AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii 

litigioase nr.16826 „E Ergolemn” la clasa 20 (oglinzi, rame; produse (neincluse în 

alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 

solzi, ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din 

materiale plastice, cu excepţia produsului „mobilă”) pe numele S.R.L „Ergolemn”. 

Reieşind din certificatele de înregistrare a mărcilor nr.14501, eliberat pe 

numele reclamantei, ce nu conţine menţiuni referitoare la lipsa dreptului exclusiv 

asupra mărcii expuse în acest certificat, şi nr.16826, eliberat pe numele S.R.L 

„Ergolemn”, instanţa de judecată a constatat că marca nr.16826 „E.Ergolemn” 

conţine în calitate de element central semnul „E” identic cu cel ce constituie marca 

înregistrată pe numele reclamantei. 

Conform prevederilor art.2 al.(1) al Legii susmenţionate, marca de produs şi 

marca de serviciu (în continuare – marcă) constituie orice semn sau orice 

combinaţie de semne, susceptibile de reprezentare grafică, ce serveşte la 

deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produse 

sau serviciile altei persoane fizice sau juridice, iar al.(2) al acestui articol stipulează 

că pot fi înregistrate ca mărci astfel de semne, cum ar fi: cuvintele (inclusiv numele 

de persoane), literele, cifrele, elementele figurative şi combinaţiile de culori, 

precum şi orice combinaţie a acestor semne perceptibile vizual. Elementele 

figurative pot fi constituite din reprezentări grafice plane sau forme tridimensionale 

(în relief) cu o configuraţie distinctă. 

Articolul 4 al.(1) şi (2) al aceleiaşi Legi prevede că protecţia juridică a mărcii 

şi a denumirii de origine a produsului se asigură în temeiul înregistrării lor, în 

modul stabilit de prezenta lege, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(în continuare – Agenţie), cu excepţia mărcilor notorii protejate fără înregistrarea 

în conformitate cu art.6-bis al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale. Protecţia juridică a mărcii şi a denumirii de origine a produsului 

înglobează aspectele referitoare la existenţa, achiziţionarea aria de aplicare, 



menţinerea drepturilor şi mijloacele de respectare a acestora, precum şi problemele 

referitoare la exercitarea drepturilor dobândite. 

Potrivit dispoziţiilor art.6 al.(1) al Legii privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor, titularul unei mărci, pe întregul termen de valabilitate a 

mărcii, are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul 

Republicii Moldova şi de a interzice altor persoane să folosească, fără 

consimţământul său, în operaţiunile comerciale semne identice ori similare pentru 

produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată 

în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie. În cazul folosirii unui 

semn identic pentru produse sau servicii identice, existenţa riscului de confuzie va 

fi prezumtivă. 

Instanţa de judecată reţine că art.7 al(2) lit.a) al Legii citate stipulează că nu se 

admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a următoarelor semne false sau 

care ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa unui produs, serviciu sau în 

privinţa producătorului acestora. 

Alineatul (4) lit.a) al articolului indicat prevede că în calitate de mărci nu se 

înregistrează semnele identice sau similare, care pot fi confundate cu mărcile 

protejate în privinţa altor persoane sau cerute pentru înregistrare pe numele altor 

persoane pentru produse sau servicii identice. 

În conformitate cu art.6-bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale din 20.03.1983, la care Republica Moldova a aderat în baza 

hotărârii Parlamentului RM nr. 1328-XII din 11.03.1993, ţările uniunii se obligă, 

fie din oficiu dacă legislaţia ţării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze 

sau să invalideze înregistrarea şi să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de 

comerţ care constituie o reproducere, imitaţie sau traducere putând crea confuzie, a 

unei mărci pe care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de folosire o va 

considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să 

beneficieze de prezenta convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau 

similare. Se va proceda la fel atunci când partea esenţială a mărcii constituie o 



reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitaţie putând fi 

confundată cu aceasta. 

În temeiul art.10 bis al.(3) lit.a) al Convenţiei de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale, vor trebui să fie interzise mai ales orice fapte care sunt de 

natură să creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau 

activitatea industrială sau comercială a unui concurent. 

Instanţa a constatat că potrivit clasificării de la Nisa, ediţia a 9-a cu note 

explicative, clasa 20 conţine: mobilă, oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte 

clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 

solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau fin 

materiale plastice. 

Prin urmare, clasa menţionată conţine de fapt două grupuri (subdiviziuni) de 

produse incluse, divizate prin punct şi virgulă, şi anume: 

- mobile, oglinzi, rame, pe de o parte; 

- şi de cealaltă parte produse (necuprinse în alte clase) din lemn, plută, 

trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, 

spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau fin materiale 

plastice. 

Dispoziţiile Regulamentului de aplicare a Legii 588/1995 privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor (partea referitoare la mărci), aprobat prin 

ordinul Directorului general al AGEPI nr.129 din 2011.09.06, cu modificările 

operate în anii 2002-2003, reglementează procedura de înregistrare a mărcii, 

grupate conform claselor CIPS, fapt care odată în plus reflectă caracterul arbitrar al 

acţiunilor AGEPI la înregistrarea mărcii contestate. 

Conform regulii 31 pct.31.1 al Regulamentului de aplicare a Legii 588/1995 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (partea referitoare la mărci) 

lista produselor şi serviciilor pentru care este solicitată protecţia mărcii trebuie să 

fie expusă în termeni precişi şi să indice denumirea produselor sau serviciilor 

grupate conform claselor CIPS, fiecare grupă de produse sau servicii fiind 



precedată de numărul clasei CIPS căreia î-i aparţine denumirea prezentată în 

ordinea claselor. 

Dispoziţiile pct.31.3 lit.b) al aceleaşi Reguli, în cadrul verificării listei de 

produse şi servicii se determină corectitudinea grupării produselor şi serviciilor 

conform claselor CIPS, efectuată de solicitant. 

Astfel, în temeiul pct.31.4 în cazul necesităţii de corectare a variantei listei de 

produse şi servicii prezentate de solicitant, examinarea este în drept să ceară 

solicitantului concretizările necesare. Corectarea variantei listei de produse şi 

servicii prezentate de solicitant se efectuează cu condiţia achitării unei taxe 

corespunzătoare, ceia ce se notifică solicitantului. 

Prevederile regulii 32, la pct.32.1 indică că prioritatea mărcii, în conformitate 

cu art.10 (1) din Lege, se stabileşte de la data depozitului naţional reglementar. 

Potrivit certificatelor de înregistrare a mărcii nr.14501 şi nr.16826, eliberate 

de pârât pe numele Î.I „Service Aramă” şi, respectiv, S.R.L „Ergolemn”, pârâta s-a 

adresat către AGEPI cu cerere de înregistrare a mărcii sale la 09.03.2006, astfel 

încât, până la emiterea de către autoritate a deciziei din 15.02.2007 privind 

înregistrarea mărcii reclamantei, aceasta avea spre examinare ambele cereri: prima 

depusă de Î.I „Service Aramă”, iar cea de a doua – S.R.L „Ergolemn” 

În consecinţă, prin decizia AGEPI din 15.02.2007 s-a dispus înregistrarea pe 

numele Î.I „Service Aramă” a mărcii „E” pentru clasa 20 „mobilă”, iar prin decizia 

AGEPI din 13.08.2008 a fost dispusă înregistrarea mărcii „E Ergolemn” pe numele 

S.R.L „Ergolemn” pentru clasa 20: oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte 

clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, 

solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau fin 

materiale plastice. 

Analizând minuţios datele conţinute în cele două certificate de înregistrare a 

mărcilor, instanţa de judecată a constatat că la emiterea deciziei privind 

înregistrarea mărcii pârâtul a dispus divizarea improprie a clasei 20 din 

Clasificarea de la Nisa, or AGEPI, prin procedeul utilizat de fapt a mimat 



identificarea unor bunuri principale separate incluse în această clasă, astfel încât să 

fie posibilă atribuirea aceleiaşi clase unor alte mărci, ce conţin elemente identice. 

Or, din câmpul semantic al formulei expuse la clasa 20 reiese cert că noţiunea 

de mobilă, oglinzi şi rame fac parte dintr-o singură grupă, noţiunea de „mobilă”, la 

care a fost atribuită marca înregistrată pe numele reclamantei, include şi oglinzi, şi 

rame, precum şi alte elemente expuse în această clasă, ce constituie o parte 

componentă după natura lor din bunurile principale expuse în clasa dată. 

Astfel, instanţa califică acţiunile AGEPI în acest sens drept un procedeu 

defectuos de preluare a întregii clase 20 sub pretextul limitării produselor incluse 

în lista pentru marca pârâtului-intervenient. Această concluzie rezultă cert din 

caracterul subiectiv, ilegal şi tendenţios al acţiunilor pârâţilor în pricină, deţinător 

al mărcii contestate, ce conţine elemente identice cu întreaga marcă a reclamantei, 

astfel încât prin acţiunile AGEPI s-a creat un teren favorabil pentru iniţierea 

diverselor litigii, care s-au aflat sau se află pe rolul instanţelor de judecată, iniţiate 

de către deţinătoarea mărcii litigioase nr.16826, S.R.L „Ergolemn” împotriva Î.I 

„Service Aramă” în scopul calificării acţiunilor ultimei drept concurenţă neloială, 

cu anularea certificatului de înregistrare a mărcii nr.14501 din 26.09.2005. 

În contextul celor enunţate instanţa califică faptele S.R.L „Ergolemn” ca fiind 

acţiuni de rea credinţă, întreprinse premeditat în vederea restrângerii maximale 

până la desfiinţare a drepturilor reclamantei asupra mărcii nr.14501 pentru 

produsele din clasa 20 (mobilă), astfel încât argumentele autorităţii pârâte AGEPI 

cu privire la o coexistenţă valabilă a mărcii litigioase nr.16826 cu cea înregistrată 

după reclamantă au fost declarative şi false. 

În acest sens, instanţa de judecată relevă că S.R.L „Ergolemn” a iniţiat 

multiple procese judiciare împotriva Î.I „Service Aramă”, care s-au soldat cu 

hotărâri judecătoreşti de respingere a acţiunilor ca fiind neîntemeiate, astfel fiind 

constatat odată în plus caracterul ilegal al acţiunilor primei şi justeţea afirmaţiilor 

ultimei. 

Drept urmare celor expuse, instanţa reiterează justeţea celor enunţate prin 

puterea lucrului judecat, care este reglementată de prevederile art.123 alin.(2) CPC, 



ce se confirmă prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 08 noiembrie 2007 şi 

decizia Curţii Supreme de Justiţie din 16 aprilie 2008, fapte denotă 

comportamentul de rea credinţă din partea beneficiarului mărcii identice S.R.L 

„Ergolemn”, în privinţa celei înregistrate pe numele reclamantei. 

În acest mod, având în vedere că reclamanta dispunea, potrivit certificatului 

eliberat acesteia, de protecţie asupra bunurilor denumite genetic „mobilă”, instanţa 

consideră că AGEPI nu este justificată, pentru lipsă de competenţă de a diviza 

impropriu clasa, doar la discreţia sa şi de a oferi protecţie sub marca S.R.L 

„Ergolemn” produselor accesoriu celui indicat în certificatul de înregistrare a 

mărcii eliberat reclamantei, or dispoziţiile pct.9.14 al Regulamentului de aplicare a 

Legii 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (partea 

referitoare la mărci), aprobat prin ordinul Directorului general al AGEPI nr.129 din 

2011.09.06, cu modificările operate în anii 2002-2003, identifică că la rubrica XII, 

la codul (511), se indică lista de produse şi servicii, pentru care este cerută 

înregistrarea mărcii, grupate conform claselor CIPS şi expuse în termeni precişi, 

necesari pentru identificarea denumirii produselor şi serviciilor (de preferinţă, 

termenii acceptaţi în CIPS şi precedată de numărul clasei corespunzătoare). 

Astfel, dacă se cere protecţia mărcii pentru toate produsele sau serviciile 

încadrate într-o clasă CIPS, la rubrica XII se indică lista acesteia clase conform 

CIPS. 

În această ordine de idei reţinem că acţiunile enunţate constituie o încălcare a 

drepturilor reclamantei, garantate de normele sus-menţionate, în condiţiile în care 

S.R.L „Ergolemn” realizează sub marca înregistrată prin decizia contestată produse 

mobiliere, or argumentul pârâtei referitor la faptul că decizia privind înregistrarea 

mărcii S.R.L „Ergolemn” nu includea produsul 2mobilă” este neîntemeiat. 

Comparând marca nr.16826 cu marca nr.14501, înregistrată anterior pe 

numele Î.I „service Aramă”, instanţa de judecată constată că partea grafică este 

executată exact în aceeaşi manieră: marca nr.14501 fiind înglobată în marca 

nr.16826, sub care este executată inscripţia ERGOLEMN. 



Aceleaşi concluzii au fost reţinute la înregistrarea mărcii şi de către AGEPI, 

numai că miza autorităţii la emiterea deciziei a constituit „coexistenţa paşnică” a 

mărcii litigioase cu cea a reclamantei, or „vecinătatea binevoitoare”, la care „se 

spera” constituia unicul fondal juridic la înregistrarea mărcii înăuntrul aceleiaşi 

clase 20. 

Prin urmare, având în vedere că marca înregistrată pe numele reclamantei este 

copiată identic în elementele mărcii înregistrate pe numele S.R:l „Ergolemn”, 

ţinând cont şi de divizarea defectuoasă a bunurilor incluse în clasa 20 a Clasificării 

de la Nisa, fără a dispune de vre-un sistem de divizare, altul decât cel expus în 

Clasificare, instanţa de judecată constată că înregistrarea mărcii „E ERgolemn” cu 

nr.16826 nu corespunde rigorilor instituite de normele citate mai sus, înregistrarea 

mărcii S.R.L „Ergolemn” în asemenea condiţii creând o confuzie privind 

apartenenţa mărfurilor produse de aceasta şi posibilitatea identificării lor cu acele 

produse de reclamantă, or marca înregistrată cu nr.16826 conţine elemente identice 

cu marca nr.14501, înregistrată pe numele Î.I „Service Aramă”, circumstanţă 

despre care cunoştea pârâta. Este evident că elementele comune şi identice ambelor 

mărci urmau să genereze confuzie în rândurile consumatorilor celor doi posesori de 

mărci. 

Instanţa de judecată respinge ca fiind neîntemeiate afirmaţiile S.R.L 

„Ergolemn” cu referire la faptul că marca nr.16826 fiind înregistrată cu desclamare 

la litera „E2 nu poate fi utilizată doar litera E, aceasta fiind posibilă doar la 

utilizarea întregii combinaţii „E Ergolemn”, dat fiindcă prin definiţia de 

„disclamare” se instituie limitarea drepturilor asupra literei E ca litera semn din 

alfabet, or în pricină aceasta constituie o reprezentare grafică specifică (artistica) al 

acestui semn. 

În această ordine de idei, instanţa reţine faptul că potrivit materialului fotografic 

anexat la materialele pricinii, necontestat de nici una dintre participanţii la proces, 

marca înregistrată pe numele S.R.L „Ergolemn” apare cu suplinirea cuvintelor 

„fabrica de mobilă”, panourile publicitare ale căreia se referă la mobilă, conţin 

această marcă, utilizând concomitent în calitate de semne de apartenenţă a 



automobilelor marca identică celei înregistrate pe numele Î.I „Service Aramă”, 

extrasă ca element separat din reprezentarea grafică a mărcii înregistrate pe numele 

său (f.d.66-70). 

Astfel, instanţa de judecată consideră că S.R.L „Ergolemn” a dat dovadă de o 

concurenţă neloială, inadmisibilă în sensul art.10-bis al Convenţiei de la Paris 

pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, pârâta utilizând marca înregistrată pe 

numele său la realizarea unei publicităţi a mobilei produse de aceasta, deşi acest 

produs nu se regăseşte în încadrarea pretinsă din clasa 20, expusă în certificatul de 

înregistrare a mărfii nr.16826. 

În această ordine, instanţa reţine cu titlu de dovadă a acţiunilor de concurenţă 

neloială ale S.R.L „Ergolemn”, expuse în corespondenţa sa nr.326 din 29.03.2007, 

prin care î-şi manifestă intenţia de a utiliza marca reclamantei, solicitându-i în 

acest sens acordul, neprezentând, însă probe, ce ar fi confirmat obţinerea acestuia. 

Prin urmare, instanţa consideră că S.R.L „Ergolemn” a recunoscut faptul utilizării 

mărcii înregistrate pe numele reclamantei, continuând, totuşi, procedura de 

înregistrare a mărcii „E Ergolemn”, fără a dispune de acordul beneficiarului mărcii. 

Mai mult decât atât, în condiţiile în care reprezentarea grafică a literei „E” 

constituie elementul esenţial, pilonul central al mărcilor contestate, consumatorii, 

din considerentele enunţate, pot asocia ambele mărci între ele, creându-se, astfel, o 

confuzie vădită între marca înregistrată pe numele S.R.L „Ergolemn” cu marca 

înregistrată anterior pe numele reclamantei. 

Din aceleaşi considerente instanţa de judecată consideră ca fiind irelevantă 

pricini faptul că societatea pârâtă a pretins la recunoaşterea notorietăţii mărcii „E 

Ergolemn”, cât şi afirmaţia pârâtei inclusă în referinţă precum că marca „E 

Ergolemn” dispune de protecţie juridică pentru produsul mobilă din clasa 20 (vezi 

referinţa), or soluţia judecătorească în acest sens a fost desfiinţată, ceia ce denotă 

faptul că hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 20 mai 2010 nu mai generează 

efecte juridice valabile situaţiei date, or, ipotetic spus, existenţa unei hotărâri 

judecătoreşti în acest sens nu influenţează şi nici exclude nulitatea înregistrării 

mărcii. 



Instanţa constată că reprezentarea grafică specifică a literei „E”, marcă, care-i 

aparţine Î.I „Service Aramă” constituie elementul determinat al mărcii „E 

Ergolemn” şi î-i conferă distincţie ultimei, care de fapt constituie o înglobarea 

totală a primei, or, tocmai distincţia sau lipsa ei constituie condiţia de bază pentru 

înregistrarea sau respingerea înregistrării unei mărci. 

Astfel, după cum s-a indicat, instanţa relevă o coincidenţă extrem de evidentă 

a reprezentării grafice a ambelor mărci, marca înregistrată pe numele S.R.L 

„Ergolemn” constituind o derivată a mărcii reclamantei, reţinând că factorii daţi au 

un impact important asupra consumatorilor, or pe cale de consecinţă aceasta 

afectează grav interesele Î.I „Service Aramă” prin crearea unei confuzii, cu atât 

mai mult, cu atât pârâta plasează sub marca în litigiu produse incluse în certificatul 

de înregistrare al mărcii eliberat reclamantei. 

În concluzie, instanţa de judecată reţine că la examinarea vizuală a mărcilor 

comparate se identifică elemente comune, pronunţate, înregistrarea anterioară a 

mărcii Î.I „Service Aramă” constituind temei pentru protejarea drepturilor acesteia 

în raport cu interesele intervenientului, prima dispunând de dreptul de a-şi 

promova marca sa, astfel încât instanţa constată posibilitatea creării unei confuzii 

între cele două mărci, consumatorul fiind posibil de a fi indus în eroare. 

Prin urmare, instanţa de judecată constată că pârâtul, investit de Lege cu 

funcţia de asigurare şi garantare a stabilităţii raporturilor din domeniul protecţiei 

proprietăţii intelectuale a încălcat principiile instituite de Legea privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor, înregistrarea dispusă în temeiul deciziei mărcii 

contestate, care conţine elemente identice cu marca înregistrată anterior pe numele 

reclamantei, capabile să inducă în eroare consumatorului în privinţa produselor 

realizate de Î.I „Service Aramă” a fost efectuată în contradicţie cu dispoziţiile art.7 

al(2) lit.a) al Legii nominalizate, circumstanţă, ce servea temei pentru respingerea 

înregistrării mărcii solicitate de S.R.L „Ergolemn”. 

Din aceste considerente, având în vedere că înregistrarea de către pârâtă a 

mărcii nr.16826 nu corespunde rigorilor Legii, aceasta neasigurând respectarea 

principiilor instituite prin Legea nominalizată, generând posibilitatea apariţiei unei 



confuzii a consumatorilor între produsele şi serviciile oferite de reclamantă şi 

S.R.L „Ergolemn”, instanţa de judecată ajunge la concluzia că marca dată a fost 

înregistrată contrar prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Concomitent, instanţa califică neîntemeiate argumentele S.R.L „Ergolemn” 

privind probarea prin prezentarea unei expertize sau sondaj sociologic în vedere 

confirmării de reclamantă a argumentului privind inducerea în eroare a 

consumatorului prin includerii în marca „E Ergolemn” în calitate de element marca 

„E”, înregistrată pe numele Î.I „Service Aramă”, or, dispoziţiile art.7 al.(1) al Legii 

citate indică drept temei de refuz în înregistrarea mărcilor, cele care pot induce în 

eroare consumatorul în ceea ce priveşte calitatea sau natura produsului şi/sau 

serviciului, situaţie valabilă în prezenta speţă. 

Astfel, la data emiterii deciziei contestate legislatorul stipula necesitatea 

excluderii de către organul abilitat a oricărei posibilităţi de generare a unei confuzii 

a consumatorului referitor la produsele şi/sau serviciile prestate sub marca 

înregistrată şi să excludă orice posibilitate de inducere în eroare a consumatorului, 

concluzie ce reiese din normele citate mai sus, inclusiv în temeiul art.7 al.(4) lit.a) 

al Legii nominalizate. 

În conformitate cu art.26 al.(1) al Legii privind mărcile şi denumirile de 

origine, înregistrarea mărcii sau a denumirii de origine a produselor poate fi 

recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada termenului de valabilitate a 

cesteia, dacă: 

- a) a fost efectuată cu încălcarea prezentei legi; 

- b) folosirea mărcii induce în eroare consumatorul; 

- c) s-au schimbat factorii naturali într-o zonă geografică; 

- d) produsul pentru care este folosită o denumire de origine nu mai posedă 

calităţile deosebite specificate; 

- e) au apărut alte motive întemeiate. 

Din cele expuse mai sus instanţa constată că în prezenta speţă se regăsesc 

temeiurile pentru recunoaşterea nulităţii înregistrării mărcii înregistrată de către 

AGEPI cu numărul de depozit 16826 din 09.03.2006, expuse la art.26 al(1) lit.a), 



b) şi c), (S.R.L „Ergolemn” utilizând marca la efectuare publicităţii elementelor de 

mobilier) ale Legii nominalizate. 

În contextul celor enunţate, instanţa consideră că declararea nulităţii mărcii 

contestate reprezintă unicul procedeu de restabilire a drepturilor la protecţie ale 

drepturilor reclamantei dobândite în urma înregistrării mărcii în baza certificatului 

nr.14501, încălcate prin înregistrarea ulterioară a mărcii „E Ergolemn” după S.R.L 

„Ergolemn”. 

În acest sens, instanţa conchide că în speţă dată, prin acţiunile ilegale ale 

pârâtului, au fost încălcate nu doar drepturile reclamantei garantate de Legea 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, cât şi drepturile acesteia 

garantate de art.1 al Primului Protocol la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Astfel, având în vedere că în urma 

beneficierii de realizare a produselor sub marca înregistrată de Î.I „Service 

Aramă”, care practică activitate de antreprenoriat, şi care urmăreşte un scop de 

obţinere a profitului drept urmare realizării şi promovării produselor executate sub 

marca sa, identifică după gen, marca, care prin natura acesteia reprezintă de fapt, 

un bun de proprietate intelectuală. 

Prin urmare, pretenţia reclamantei privind declararea nulităţii mărcii 

înregistrate cu nr.16826 din 09 martie 2006 este întemeiată şi urmează a fi admisă. 

Instanţa respinge argumentul S.R.L „Ergolemn” cu trimitere la studiul 

sociologic realizat de Centrul de investigaţii sociologice şi marketing „CBS-Axa” 

în februarie 2010, or, concluziile expuse în acest studiu nu exclud caracterul ilegal 

al deciziei contestate, nulitatea înregistrării mărcii şi utilizarea acesteia de către 

societatea „Ergolemn” la efectuarea publicităţii unor produse neincluse în 

certificatul de înregistrare a mărfii, cu atât mai mult cu cât din acest studiu reiese 

că S.R.L „Ergolemn” este asociat ca producător de mobilă, şi nu de alte produse 

(necuprinse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, 

fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor 

materiale sau fin materiale plastice ca produse separate pentru clasa 20, pentru care 

deţine certificatul înregistrării mărcii „E Ergolemn” pe numele S.R.L „Ergolemn”. 



Instanţa de judecată consideră ca fiind întemeiată şi cerinţa reclamantei 

privind anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii din 17 noiembrie 2009, cu 

obligarea Agenţiei de Stat pentru Protecţia Intelectuală a Republicii Moldova să 

înregistreze cererea de marca cu nr. de depozit 021460 din 27 iunie 2007 pe 

numele solicitantului Î.I „service Aramă” pentru produsul „mobilă” din clasa 20 şi 

toate produsele şi serviciile din clasele 07, 32, 33, 35 conform clasificării, ceia ce 

ar reîntregi dreptul întreprinderii reclamante la realizarea disponibilităţii sale 

asupra exercitării dreptului de proprietate intelectuală, pe care î-l deţine. 

Astfel, instanţa de judecată a stabilit că reclamanta a depus la 27.06.2007 

cererea de înregistrare a mărcii cu numărul de depozit 021460, prin care s-a 

solicitat înregistrarea semnului combinat „E Ergolemn” pentru produsele din 

clasele 07, 20, 32 şi 35, cererea în cauză fiind admisă parţial referitor la clasele 07, 

32, 33, 35 şi 20 şi parţial în partea produsului „mobilă”, însă potrivit hotărârii 

Comisiei de Contestaţii a pârâtului din 17.11.2009, au fost admise revendicările 

S.R.L „Ergolemn” şi respins cererea reclamantei de înregistrare a mărcii cu 

numărul de depozit 021460, temei servind, potrivit hotărârii date, faptul 

înregistrării pe numele S.R.L „Ergolemn” a mărcii cu nr.16826. 

Instanţa de judecată consideră că cererea sus-menţionată a reclamantei a fost 

respinsă eronat. Or, temeiurile invocate în hotărârea Comisiei de Contestaţii a 

pârâtei nu constituie un motiv pentru respingerea cererii reclamantei în condiţiile în 

care instanţa a constatat nulitatea înregistrării pe numele S.R.L „Ergolemn” a 

mărcii cu nr.16826, or acest temei constituia unicul impediment la realizarea 

dreptului, nulitatea căruia, pe cale de consecinţă generează, conform principiilor de 

nulitate absolută statuate la art.219 Cod civil, desfiinţarea retroactivă din momentul 

încheierii acestuia. 

Din aceste considerente, instanţa consideră că în prezenta speţă nu există 

temeiuri pentru pârât de a respinge cererea cu numărul de depozit 021460 pentru 

clasele 07, 20, 32 şi servicii din clasa 35 semnului combinat „E Ergolemn”, ce 

reprezintă un pătrat cu un fundal întunecat, cu un chenar alb, în interiorul căruia 

este amplasat un alt pătrat de culoare deschisă în interiorul căruia este amplasata 



litera „E”, iar între pătrate este cuvântul fantezist „Ergolemn”, depusă de către Î.I 

„Service Arama” la data de 277.06.2007. 

Prin urmare, marca cu numărul de depozit 021460 reprezintă marca iniţial 

înregistrată pe numele reclamantei, completată cu cuvântul „Ergolemn”, apreciat 

ca un element fantezist. 

Astfel, concluzia Comisiei de Contestaţii a AGEPI referitor la faptul că marc a 

cărei înregistrare a fost solicitată prezintă similitudine susceptibilă de a produce 

confuzie cu marca combinată „E ERGOLEMN” nr.16826 este eronată în condiţiile 

în care înregistrarea acesteia din urmă este nulă, după cum s-a indicat mai sus. 

Totodată, instanţa de judecată reţine că pârâtul AGEPI a manifestat o atitudine 

discriminatorie faţă de reclamantă, or acesta a ajuns la concluzia de a respinge 

cererea reclamantei de înregistrare a mărcii „E Ergolemn” cu numărul de depozit 

021460, inclusiv, şi în partea produsului din clasa 20 „mobilă”, temei servind 

existenţa înregistrării mărcii pe numele S.R.L „Ergolemn”, ce nu cuprindea acest 

produs, în timp ce la înregistrarea mărcii cu numărul de depozit 16826, aceasta a 

concluzionat altfel, considerând-o oportună, raţională şi justificată la acel moment. 

Instanţa respinge ca fiind neîntemeiate argumentele pârâtului care susţine că 

potrivit prevederilor articolului 8 al.(1) lit.b) al legii nr.38/2008 privind protecţia 

mărcilor, nu se înregistrează ca marcă semnele care sunt identice sau similare cu o 

marcă anterioară, şi din cauza identităţii sau similitudinii produselor şi/sau 

serviciilor pe care le desemnează cele două mărci există riscul de confuzie pentru 

consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară, deoarece marca 

anterioară, susceptibilă de a provoca confuzii, îi aparţine cu drept de proprietate 

solicitantului Î.I „Service Aramă”, astfel încât admiterea unei verosimile confuzii a 

consumatorului este exclusă. 

De asemenea, instanţa respinge argumentul pârâtului precum că refuzul 

înregistrării mărcii cu numărul de depozit 021460 reiese din dispoziţiile art.8 al.(1) 

lit.c) al aceleiaşi Legi, potrivit căruia refuzul înregistrării are loc în cazul când 

marca este identica ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre 

înregistrare pentru produse şi/sau servicii care sunt similare cu cele pentru care 



marca anterioară este înregistrată, în cazul când marca anterioară se bucură de 

renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv 

justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele 

mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora, deoarece înregistrarea mărcii cu 

nr.16826 este anulată, cazului dat fiindu-i opozabilă doar referitor la marca cu 

nr.14501, înregistrată pe numele reclamantei. 

Totodată, instanţa consideră ca fiind neîntemeiat argumentul invocat de 

intervenientul accesoriu şi de pârât referitor la faptul că denumirea de firma a 

S.R.L „Ergolemn” coincide cu cuvântul fantezist din cererea reclamantei cu 

numărul de depozit 021460, art.7 al.(3) al legii privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor stipulând că nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care 

reproduc denumiri de firma (sau părţi ale lor) bine cunoscute în Republica 

Moldova în cazul în care acestea nu aparţin persoanei, care solicită înregistrarea 

mărcii, dat fiindcă la data emiterii hotărârii contestate din 17.11.2009 pe marginea 

cererii cu număr de depozit 021460, Legea nr.588 din 22.09.1995 privind mărcile 

şi denumirile de origine a produselor era abrogată, aceasta fiind substituită de 

Legea privind protecţia mărcilor, care nu mai conţinea definiţia de „denumire de 

firmă”, aceasta oferind protecţie doar dreptului la nume. 

Astfel, instanţa reţine că, dreptul la nume este un drept personal netradiţional 

fiind vorba de un nume recunoscut şi înregistrat, dar nu de denumirea de firmă, ce 

include, potrivit art.66 al.(2) al Codului Civil şi forma de organizare juridică. 

Cuvântul „Ergolemn”, însă, nu reprezintă nu nume, fiind o combinaţie de 

cuvinte, semantica cărora denotă că semnificaţia cuvântului dat este una generală, 

însemnând lucrul cu lemnul, ce reprezintă activitatea reclamantei, astfel încât 

S.R.L „Ergolemn” nu poate pretinde ca acest cuvânt i-ar aparţine. 

În contextul celor relatate instanţa califică nejustificată respingerea 

înregistrării mărcii pentru produsele din clasele 07, 32, 35 şi 20 produsul „mobilă”, 

or, în condiţiile în care marca nr.16826 ar fi fost înregistrată legal, dreptul acesteia 

conferit de art.9 al.(1) al Legii nr.38 din 29.02.2008 nu se răsfrângea asupra altor 



clase, prin urmare, AGEPI era obligată să înregistreze cererea cu nr.021460 pentru 

clasele menţionate. 

În consecinţă, dat fiind faptul că impedimentul de admitere a cererii 

reclamantei cu numărul de depozit 021460 şi înregistrarea mărcii corespunzătoare, 

şi anume, existenţa unei înregistrări a mărcii „E Ergolemn” pe numele S.R.L 

„Ergolemn”, a fost exclus prin constatarea nulităţii acestei înregistrări, alte 

temeiuri pentru respingerea cererii susmenţionate nefiind stabilite, instanţa 

consideră că hotărârea Comisiei de Contestaţii din 17.11.2009 urmează a fi 

respinsă, cu obligarea pârâtului de a înregistra cererea reclamantei cu numărul de 

depozit 021460 din 27.06.2007. 

Instanţa de judecată a constatat că depunerea ulterioară de către reclamantă a 

cererilor cu numerele de depozit 14501 la 26.09.2005, şi 021460 la 27.06.2007, 

S.R.L „Ergolemn” a înaintat către AGEPI cererea cu numărul de depozit 022650 

privind înregistrarea mărcii „E figurativ Ergolemn” pentru clasele 20, inclusiv 

produsele „mobilă”, şi 35. 

Cu referire la art.8 al(1) lit.b) al Legii privind protecţia mărcilor, în vigoare 

din 06.09.2008, în afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, se refuză 

înregistrarea şi în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară 

şi, din cauza identităţii ori similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le 

desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv 

riscul de asociere cu marca anterioară. 

Astfel, reieşind din dispoziţiile art.7 al(2) lit.a) şi al.(4) al Legii privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor, deşi marca a cărei înregistrare a fost 

solicitată de S.R.L „Ergolemn” nu mai conţinea elementul central „E” identic cu 

cel înregistrat în calitate de marcă pe numele reclamantei, acesta este, totuşi, 

similar acestuia, iar în rest conţine elemente identice mărcii solicitate de 

reclamantă de a fi înregistrată la 27.06.2007. 

Prin urmare, dat fiind faptul că la fel ca şi în cazul precedent asupra căruia 

instanţa s-a expus mai sus, înregistrarea mărcii solicitate de S.R.L „Ergolemn” la 

11.01.2008 prin cererea cu numărul de depozit 022650, poate induce în eroare 



consumatorii, marca înregistrată de pârât pe numele S.R.L „Ergolemn”, fiind 

similară, iar în partea unor elemente şi identică, celei solicitate de reclamantă prin 

cererea din 27.06.2007, în cazul dat fiind posibilă generarea unei confuzii evidente 

între mărcile date, şi, respectiv, producţia şi apartenenţa acesteia producătorului 

sau vânzătorului ce va utiliza marca corespunzătoare, în cazul dat existând riscul 

asocierii mărcii solicitate de către intervenient cu o altă marcă anterioară. 

În cazul dat instanţa reţine că reclamanta a depus cererea de înregistrare a 

mărcii nr.021460 anterior cererii nr.022650 depuse de S.R.L „Ergolemn”, astfel 

încât pârâtul urma să ţină cont de depunerea de către reclamantă a cererii 

nominalizate şi existenţa caracteristicilor identice sau similare, după cum s-a 

indicat mai sus, capabile de a crea confuzie între aceste mărci şi a induce în eroare 

consumatorului referitor la apartenenţa producţiei vândute sub egida unei sau altei 

mărci, prioritate având, potrivit prevederilor 6 al.(2) al Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor. 

Din aceste considerente instanţa consideră necesar de a dispune anularea 

înregistrării mărcii cu numărul ce depozit 022650 din 11.01.2008. 

Reieşind din cele expuse mai sus, având în vedere că instanţa a constata 

temeinicia pretenţiilor reclamantei şi netemeinicia argumentelor invocate de pârât 

şi intervenientul accesoriu, instanţa de judecată ajunge la concluzia că cererea de 

chemare în judecată urmează a fi admisă. 

În conformitate cu prevederile art.art.238-241 CPC, instanţa de judecată, 

h o t ă r ă ş t e: 

Cererea de chemare în judecată depusă de Î.I „Service Aramă” către S.R.L 

„Ergolemn”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a 

Republicii Moldova, cu privire la declararea nulităţii mărcii înregistrate cu 

nr.16826 din 09.03.2006 cu privire la declararea nulităţii mărcii cu numărul de 

depozit nr.022650 din 11.01.2011, cerinţa depusă de Î,I „Service Aramă” către 

Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a Republicii Moldova, intervenient 

accesoriu S.R.L „Ergolemn” privind anularea hotărârii Comisiei AGEPI din 

17.11.2007, emisă de Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a Republicii 



Moldova şi obligarea AGEPI să înregistreze cererea de marcă cu numărul de 

depozit 021460 din 27.06.2007 pe numele Î-I „Service Aramă” pentru produsul 

„mobilă” din clasa 20 şi toate produsele şi serviciile din clasele 07, 32, 33, 35 se 

admite. 

Se declară nulitatea mărcii înregistrate de S.R.L „Ergolemn” cu numărul de 

depozit 16826, înregistrată de Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a 

Republicii Moldova la 09.03.2006. 

Se anulează hotărârea Comisiei de Contestaţii din 17 noiembrie 2009, emisă 

de Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală a Republicii Moldova şi se obligă 

AGEPI să înregistreze cererea de marcă cu numărul de depozit 021460 din 

27.06.2007 pe numele Î.I „Service Aramă” pentru produsul „mobilă” din clasa 20, 

şi toate produsele şi serviciile din clasele 07, 32, 33, 35. 

Se anulează înregistrarea mărcii cu numărul de depozit 022650 din 

11.01.2008 pe numele titularului S.R.L „Ergolemn”. 

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

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

 

 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul                                                                        Marina Anton  
 

 


