
Dosarul nr. 2-7/09 

H O T Ă R Î R E 

în numele Legii 

02 martie 2009                                                                   mun. Chişinău 

Curtea de Apel Chişinău/Colegiul Civil şi de Contencios administrativ în 

prima instanţă/, în componenţa: 

Preşedintele şedinţei                                               L.Bulgac 

Grefierul                                                                 A.Bolfa 

 

Examinînd în şedinţă judiciară deschisă cauza civilă la cererea Plus 

Warenhandelsgesellschaft împotriva A.Moskei AG, intervenient accesoriu Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală(AGEPI), privind decăderea din drepturile 

asupra mărcii internaţionale, 

A  s t a b i l i t: 

Plus Warenhandelsgesellschaft  s-a adresat în judecată cu acţiunea în cauză, 

solicitînd decăderea Companiei A. Moskei AG din drepturi asupra mărcilor 

internaţionale nr.700234 şi nr.700235 privitor la clasele 29 şi 30 din Clasificarea 

Internaţională de la Nisa, cît şi obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală(AGEPI) să anuleze mărcile nr.700234 şi nr.700235 în ceia ce priveşte 

clasele 29 şi 30. 

În motivarea respectivei cereri reclamantul a invocat, că întreprinderea Plus 

Warenhandelsgesellschaft mbH, avînd sediul în Wissollstrasse 5-43, D-45478, 

Mulheim an der Ruhr, Germania, a depus pe cale internaţională spre înregistrare în 

Republica Moldova marca nr. 857 001 FAMILI. AGEPI a respins marca, pe motiv 

de asemănare cu mărcile anterior înregistrate sub nr.700234 şi nr. 700235 THE 

FOOD FAMILY. Marca verbală nr. 700234 THE FOOD FAMILY şi marca 

combinată nr. 700235 FOOD FAMILY au fost înregistrate la următoarele clase de 

produse şi servicii: 05(produse farmaceutice...), 16(hîrtie, carton...), 18 (produse 

din piele...), 25(îmbrăcăminte...), 31(produse agricole...), 32(bere, băuturi 



nealcoolice...), 33(băuturi alcoolice...), 35 (consultanţă...), 39 (transport...), 42 

(restaurante...), precum şi la următoarele produse din clasele 29 şi 30: 

29. Carne, cârnaţi, peşte, păsări de curte şi vânat, moluşte şi crustacee; 

extracte din carne; conserve de carne, de carnaţi, de peşte, de păsări de curte, de 

vânat, de fructe şi de legume; fructe şi legume conservate, uscate şi fierte; jeleuri 

din carne, peşte şi vânat, pateu din ficat, jeleuri de fructe şi legume; cartofi 

preparaţi şi produse din cartofi de toate tipurile, inclusiv fulgi, praf de cartofi, 

crochete, chips-uri, cartofi prăjiţi, googşi de cartofi, prăjituri din cartofi prăjiţi, 

cartofi cruzi răzuiţi prăjiţi într-o clătită; cartofi crocanţi şi bastonaşe; Dulceţuri, 

sosuri de fructe; ouă, lapte şi produse lactate, în special unt, margarina, brânză, 

smântână, iaurt, lapte bătut, lapte praf pentru scopuri alimentare, băuturi de lapte 

unde laptele predomină, chefir; uleiuri şi grăsimi, maioneză; supe; supă din carne 

fiartă, fiertură concentrată, iahnie/tocăniţă, bucate pe bază de fasole gata de servit; 

produse alimentare dietetice neadaptate pentru uz medical (incluse în această 

clasă); nuci prelucrate, precum şi alune sărate şi nesărate. 

30. Cafea, cafea artificială, ceai, cacao, produse de cacao, praf de cacao, 

băutură preparată cu pulbere de cacao, de pregătire în pastă de cacao, precum şi 

extracte de cacao în scopuri nutriţionale şi de produse alimentare semi-lux, cacao 

(băutură), cafea, ceai sau ciocolată, orez, tapioca, sago; făină, şi preparate din 

cereale, cereale decojite întregi, în special de grâu,ovăz, orz, secară, mei, porumb şi 

busuioc, bunurile susmenţionate mai sunt disponibile şi sub formă de amestecuri şi 

alte preparate, în special, tărăte de grâu, porumb, făină, gris de porumb, seminţe de 

in, fulgi de cereale şi gustări din fulgi de cereale (bazată în principal pe fulgi de 

cereale, fructe uscate şi nuci), floricele, paste făinăase şi pâine; tăiţei; pizza; pâine, 

pâine specială pentru Toast, pâine crocantă şi uscată, produse de panificaţie plate, 

pâine role, biscuiţi, prăjituri şi produse de patiserie decorate, copturi/prăjituri, 

patiserie şi cofetărie, precum şi torturi şi deserturi; îngheţată; miere, sirop de 

melasă; drojdie, praf de copt, preparate aromatice de copt, esenţe de copt; zahăr, 

produse dulci, gumă de mestecat, marţipan, marţipan artificial, nuga şi ciocolata; 

marţipan, nuga de ciocolată şi produse; dulciuri, bomboane, de asemenea cu 



umpluturi lichide, în special vinuri şi băuturi alcoolice; biscuiţi apetisanţi; biscuiţi 

mici fără valoare nutritivă; sare, piper, muştar, oţet, sosuri(condimente), sosuri 

pentru salată; condimente; gheaţă; produse alimentare dietetice neadaptate pentru 

uz medical(incluse în această listă). 

Marca nr. 857001 a fost solicitată pentru următoarele produse din clasele 29 şi 

30. 

29. Nuci, alune, arahide, nuci acaju, fistic şi migdale uscate, prăjite, sărate 

şi/sau uscat, fructe uscate, margarina, uleiuri şi grăsimi alimentare; amestecurile cu 

adaos de grăsimi, şi anume creme de nuci preparate cu sau din nuci. 

30. Paste de cacao; cereale, fulgi de porumb; preparate de cereale şi gustări de 

cereale care conţin zahăr şi/sau miere şi/sau de cacao şi/sau fructe şi/sau de 

ciocolată şi/sau nuci; fulgi de cereale, anume amestecuri de produse alimentare 

care constau în principal din cereale şi fructe uscate, produse de patiserie şi 

cofetărie, biscuiţi, prăjituri, ciocolată şi produse de ciocolată, nuci caramelizate, 

dulciuri, bomboane, marţipan, floricele (produse fabricate prin extrudare pe bază 

de grâu, orez şi porumb pentru scopuri alimentare. 

Mai invocă reclamantul, că în urma cercetării pieţii alimentare din Republica 

Moldova şi conform informaţiilor oferite Plus Warenhandelsgesellschaft  care 

monitorizează îndeaproape această piaţă, s-a constatat că în perioada de după 

înregistrarea acestor mărci, adică după 18 februarie 1998, sau cel puţin în ultimii 5 

ani consecutivi premergători pînă la adresarea reclamantului cu cererea în auză, 

cele două mărci nu au fost prezente în Republica Moldova cu nici unul din 

produsele ce se referă la clasele 29 şi 30 şi situaţia dată se încadrează în art. 14 (1) 

al Legii cu privire la protecţia mărcilor, care prevede expres, că dacă în decurs de 5 

ani după înregistrare mare nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica 

Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă 

utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul 

mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condiţiile prezentei legi, cu 

excepţia cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare. Plus 

Warenhandelsgesellschaft, este o mare întreprindere germană, cunoscută în toată 



Europa printr-un spectru foarte variat de produse. Până prezent reclamantul a 

depus în total spre înregistrare în Republica Moldova 500 de mărci, fapt ce denotă 

seriozitatea şi dorinţa Plus Warenhandelsgesellschaft de a-şi avea protejate toate 

obiectele de proprietate industrială. 

În şedinţă judiciară reprezentanţii reclamantului, A.Laşco şi I.Margine, au 

susţinut acţiunea şi au solicitat admiterea acesteia din motivele invocate în cererea 

de chemare în judecată. 

Pîrîtul, fiind legal înştiinţat despre data şi locul examinării pricinii (f.d. 33-34, 

61), nu s-a prezentat în şedinţa de judecată şi instanţa a dispus examinarea pricini 

în lipsa acestuia. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, 

P.Bondarescu, a declarat în şedinţa de judecată că lasă la discreţia instanţei luarea 

soluţiei vizavi de cererea reclamantului. 

Audiind participanţii la proces, analizând materialele pricinii, instanţa 

consideră acţiunea întemeiată şi pasibilă de admitere din următoarele considerente. 

În conformitate cu articolul 14(1) al Legii privind protecţia mărcilor, dacă în 

decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în 

Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care este înregistrată 

sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, 

titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condiţiile prezentei legi, 

cu excepţia cazurilor cînd există motive întemeiate pentru neutralizare. 

Potrivit articolului 20 alin 1(a) al aceleiaşi legi, titularul mărcii este decăzut 

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

Curtea de Apel Chişinău, 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 Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru 

care a fost înregistrată. 

La judecarea cauzei s-a stabilit, că mărcile internaţionale nr. 700234 şi 

nr.700235 din 05.02.1998 sunt înregistrate pe numele titularului – pîrîtului 



A.Moskel AG Rudolf-Diesel-Strasse 10, 86807 Buchloc, (DE), Germania, pentru 

totalitatea produselor şi serviciilor claselor 05, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 

39, 42. 

Din informaţia prezentată de Camera de Comerţ şi Industrie a RM prin 

scrisoarea nr.18 din 22.01.2009(f.d.56), rezultă că pe parcursul ultimilor trei ani 

Camera nu a eliberat certificate de origine pentru exportul mărfurilor cu marca 

„THE FOOD FAMILY”, iar din conţinutul scrisorii Institutului Naţional de 

Standardizare şi Metrologie nr.16-4.1/06 - 363 din 26.12.2008(f.d.57), rezultă că 

Organismul Certificare Produse din cadrul acestui Institut nu a eliberat certificate 

de conformitate pentru produsele cu marca „THE FOOD FAMILY”, şi că 

produsele fabricate de A.Moskel AG, Rudolf-Diesel-Strasse 10, Buchloc, 

Germania, nu au fost certificate de Organismul Certificare Produse din cadrul 

INSM. Instanţa reţine, că informaţia respectivă nu este suficientă pentru a 

concluziona cu certitudine, că în ultimii 5 ani consecutivi mărcile nr.700234 şi 

nr.700235 nu au fost utilizate în Republica Moldova pentru produsele pentru care 

au fost înregistrate, însă, ţinînd cont de faptul, că pîrîtul nu s-a prezentat în judecată 

şi nu a prezentat probe convingătoare privitor la utilizarea în Republica Moldova a 

mărcilor nr.700234 şi nr.700235 în ceia ce priveşte clasele 29 şi 30, adică nu a 

negat faptele invocate de reclamant, instanţa consideră necesar, ţinînd cont de 

prevederile art.123(6) CPC al RM, a considera dovedit faptul neutilizării efective 

în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puţin cinci ani a mărcilor respective în 

Republica Moldova. 

În contextul celor expuse, potrivit prevederilor art. 238-242 CPC al RM, 

instanţa, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Admite acţiunea. 

Decade Compania A.Moskel AG Rudolf-Diesel-Strasse 10, 86807 Buchloe, 

(DE), Germania, din drepturi asupra mărcilor internaţionale nr.700234 şi 

nr.700235 privitor la clasele 29 şi 30 din Clasificarea Internaţională de la NIsa. 



Prezenta hotărîre serveşte temei pentru anularea de către Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală(AGEPI) a mărcilor internaţionale nr.700234 şi 

nr.70035 privitor la clasele 29 şi 30. 

Hotărîrea este cu drept de recurs în Curtea Supremă de justiţie a RM în 

termen de 15 zile. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                            L.Bulgac 


