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H O T Ă R Â R E 

În numele Legii 

06 aprilie 2009                                                                  mun. CHişinău 

Curtea de Apel Chişinău 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei,                                                       Nelea Budăi 

grefier                                                                              Corina Cojocaru 

interpret                                                                           Diana Guzun 

 

examinând în şedinţă publică în ordine de drept comun pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată a companiei „TRIMO” d.d. către Ciorap Alexandru 

şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind anularea mărcii 

combinate nr. 13842 TRIMO, 

c o n s t a t ă : 

La data de 22.12.2008 compania „TRIMO” d.d. a depus cererea de chemare 

în judecată către Ciorap Alexandru şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM prin care a solicitat constatarea că Alexandru Ciorap a acţionat 

cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii combinate 

TRIMO nr. de depozit 016690 din 01 aprilie 2005, precum şi anularea mărcii 

combinate TRIMO nr. 13842 (nr. depozit 016690), înregistrată la 05.07.2006 

pentru produsele din clasele 06, 19 şi 37 pe numele Alexandru Ciorap, bd. Dacia, 

44, bloc 5, ap. 88, mun. Chişinău, MD-2062, anularea certificatului de înregistrare 

nr. 13842. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, TRIMO d.d. este solicitanta în 

Republica Moldova a mărcilor verbală TRIMO nr. IR 715449 din 07.06.2007 

pentru produse şi servicii din clasele 06, 17, 19, 37, 42 CIPS şi combinată TRIMO 

+ Logo nr. IR 715653 din 07.06.2007 pentru produse şi servicii din claselşe 06, 17, 

19, 37, 42 CIPS, ambele mărci fiind iniţial depuse la 30.12.1998. Ambele mărci au 

primit: de la AGEPI aviz de refuz provizoriu în baza existenţei mărcii anterioare 



nr. nr. 13842 TRIMO înregistrate pe numele persoanei fizice Ciorap Alexandru. La 

01.01.2005, reclamanta a încheiat contract de agenţie comercială cu 

„SALVAMONT” S.R.L., reprezintă de Pârât (Alexandru Ciorap), prin care aceasta 

din urmă, în calitate de agent comercial, s-a angajat să comercializeze pe teritoriul 

Republicii Moldova produsele TRIMO şi respectiv, să propage marca comercială a 

reclamantei, fiind împuternicită să acţioneze în numele şi pe contul reclamantei în 

perioada 01.01.2005-31.12.2005. Conform contractului, reclamanta nu a autorizat 

nici agentul comercial, nici reprezentantul acesteia să înregistreze marca Trimo sub 

numele lor. După încheierea contractului de agenţie comercială, la 01.04.2005 fără 

a avea vreo autorizaţie din partea companiei TRIMO d.d., Pârâtul (Alexandru 

Ciorap) a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii combinate TRIMO pe 

numele său. Iar la 05.07.2006, pârâtul a obţinut înregistrarea mărcii combinate 

TRIMO (nr. de înregistrare 13842) pentru totalitatea produselor şi serviciilor 

solicitate din clasele 06, 17, 19, 37, 42. Luând act de acest fapt, prin somaţia din 

06.12.2005, Reclamanta a comunicat pârâtului că în calitate de titular al mărcii 

TRIMO + Logo (înregistrată în mai multe state membre ale Convenţiei de la Paris 

privind Protecţia Proprietăţii Industriale din 20.03.1883) consideră că înregistrarea 

mărcii TRIMO pe numele Alexandru Ciorap este ilegală, iar însăşi cererea de 

înregistrare a mărcii în cauză este un act de rea-credinţă şi de concurenţă neloială. 

Totodată, pârâtul a fost somat să cesioneze necondiţionat marca reclamantei. Prin 

răspunsul din 20.12.2005, Alexandru Ciorap a informat reclamanta că a depus 

cererea de înregistrare a mărcii pe numele său cu scopul de a contribui la apărarea 

intereselor companiei TRIMO d.d., precum şi intereselor firmei „SALVAMONT” 

S.R.L. în raport cu alţi concurenţi de pe teritoriul Republicii Moldova. În acelaşi 

timp, pârâtul a declarat că va cesiona Reclamantei drepturile asupra mărcii doar 

dacă aceasta va încheia cu întreprinderea reprezentată de pârât un alt contract, 

bazat pe alte condiţii. A mai indicat, că TRIMO d.d. nu a autorizat pârâtul să 

înregistreze marca TRIMO pe numele său. Prin somaţia din 06.12.2005 reclamanta 

a comunicat pârâtului că depunerea cererii în cauză este contrară intereselor 

producătorului produselor TRIMO, că prin aceasta se lezează direct drepturile 



companiei TRIMO d.d., solicitând pârâtului cesionarea mărcii. Pârâtul a exercitat 

dreptul la înregistrare a mărcii cu rea-credinţă şi contrar scopului consacrat prin 

Legea nr. 588 din 22.09.1995 privind Mărcile şi Denumirile de Origine a 

Produselor. Depunerea de către pârât a cererii de înregistrare pe teritoriul 

Republicii Moldova a drepturilor exclusive asupra mărcii TRIMO, care este 

identică cu marca combinată TRIMO a Reclamantei, la clase identice, este un act 

de rea credinţă şi generează o situaţie de concurenţă neloială. Or, existenţa 

înregistrării mărcii combinate TRIMO pe numele pârâtului blochează activitatea 

reclamantei pe piaţa Republicii Moldova, punând-o în faţa dilemei: fie să refuze 

livrarea produselor TRIMO în Republica Moldova, fie să livreze aceste produse 

numai firmei reprezentate de pârât. De asemenea, se blochează dreptul legitim al 

companiei TRIMO d.d. de a înregistra mărcile sale în Republica Moldova. 

Consideră reclamanta, că înregistrarea ca marcă pe numele pârâtului a 

semnului care reproduce întocmai denumirea companiei TRIMO d.d., bine 

cunoscută în R. Moldova, contravine prevederilor art.7 al. 3 lit. a) al legii nr. 588 

din 22.09.1995 privind mărcile şi Denumirile de Origine a Produselor şi constituie 

un motiv suplimentar de anulare a mărcii combinate TRIMO înregistrată pe 

numele lui Alexandru Ciorap pentru produsele din clasele 06, 17, 19, 37, 42. 

În drept, acţiunea este întemeiată pe prevederile art. 8, 9, 10, 11 din Codul 

Civil, art. 6, 10 al.2 şi 3 din Convenţia de la Paris privind Protecţia Proprietăţii 

Industriale din 20.03.1883, art. 8 din Legea cu privire la Protecţia Concurenţei şi 

art.7 al. 3 lit. a) din Legea privind Mărcile şi Denumirile de Origine a Produselor. 

Reprezentantul reclamantului Dodi A., în şedinţa de judecată acţiunea a 

susţinuto integral şi a solicitat admiterea ei. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R.Moldova, 

în baza procurii, Sibov I., în şedinţa de judecată acţiunea înaintată nu a recunoscut-

o şi a lăsat la discreţia instanţei de judecată admiterea sau respingerea acţiunii, 

declarînd, că cererea de înregistrare a mărcii TRIMO a fost depusă de către pârât la 

data de 01.04.2005 conform depozitului nr. 016690 pentru clasele 06, 17, 19, 37, 

42. Procedura privind depunerea şi examinarea cererii a derulat conform 



prevederilor legislaţiei în vigoare. În termenul legal de 3 luni de la data publicării 

în BOPI a datelor cu privire la cererea respectivă, conform prevederilor art. 17 din 

Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 

septembrie 1995, în adresa AGEPI nu a parvenit nici o contestaţie împotriva 

înregistrării mărcii. Corespunzător, la data de 05.07.2006 a fost eliberat titlul de 

protecţie cu nr. 13842 pe numele lui Ciorap Alexandru. Toate acţiunile AGEPI ce 

ţin de examinarea şi înregistrarea cererii au fost realizate în strictă conformitate cu 

prevederile Legii nr. 588/1995 (în vigoare la etapa examinării mărcii). Conform 

legislaţiei în vigoare, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea 

informaţiei referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării etc, toate acţiunile 

solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunei-credinţe. Anume din 

aceste considerente examinarea temeiurilor de rea-credinţă la anularea unei mărci 

este de competenţa instanţei de judecată. Conform art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii 

nr. 38/2008 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, marca este declarată nulă 

dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii, 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. La anularea mărcii pe 

motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dacă 

marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă 

marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 

Respectiv, instanţa urmează să constate împrejurările menţionate în baza probelor 

prezentate de reclamant, pentru a decide anularea mărcii în temeiul înregistrării 

acesteia cu rea-credinţă. 

Pârâtul Ciorap Al., în şedinţa de judecată a solicitat respingerea acţiunii ca 

fiind nefondată şi lipsită de careva temeiuri de fapt şi de drept pe motiv, că 

înregistrarea mărcii pe numele lui este unica modalitate de a-şi apăra munca 

depusă conform relaţiilor contractuale, rămasă neremunerată. A indicat, că a 

acţionat în corespundere cu legislaţia R. Moldova şi nu a încălcat condiţiile 

contractului încheiat între TRIMO şi Slavamont. Pe teritoriul R. Moldova sunt 



foarte multe persoane de rea-credinţă care se prezentau ca reprezentanţi oficiali ai 

TRIMO. În contractul de cesiune a drepturilor pe marca TRIMO pe teritoriul 

Republicii Moldova este prevăzut mecanismul de transmitere a drepturilor asupra 

mărcii, precum şi a intereselor TRIMO şi compania SALVAMONT, care prezintă 

interesele TRIMO pe teritoriul RM. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră 

acţiunea întemeiată şi care urmează a fi admisă integral din următoarele 

considerente. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit, că, TRIMO d.d. este solicitanta în 

Republica Moldova a mărcilor verbală TRIMO nr. IR 715449 din 07.06.2007 

pentru produse şi servicii din clasele 06, 17, 19, 37, 42 CIPS şi combinată TRIMO 

+ Logo nr. IR 715653 din 07.06.2007 pentru produse şi servicii din clasele 06, 17, 

19, 37, 42 CIPS. La 01.01.2005, reclamantul a încheiat contract de agenţie 

comercială cu „SALVAMONT” S.R.L., reprezentată de pârât - Alexandru Ciorap, 

prin care aceasta din urmă, în calitate de agent comercial, s-a angajat să 

comercializeze pe teritoriul Republicii Moldova produsele TRIMO şi respectiv să 

propage marca comercială a reclamantei, fiind împuternicită să acţioneze în 

numele şi pe contul reclamantei în perioada 01.01.2005-31.12.2005. (f.d.13-15). 

Instanţa de judecată a reţinut, că conform contractului, reclamanta nu a 

autorizat nici agentul comercial, nici reprezentantul acesteia să înregistreze marca 

TRIMO sub numele lor. 

După încheierea contractului de agenţie comercială, la 01.04.2005 fără a avea 

vre-o autorizaţie din partea companiei TRIMO d.d., pârâtul, Alexandru Ciorap, a 

depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii combinate TRIMO pe numele său. 

Iar la 05.07.2006, pârâtul a obţinut înregistrarea mărcii combinate TRIMO (nr. de 

înregistrare 13842) pentru totalitatea produselor şi serviciilor solicitate din clasele 

06, 17, 19, 37, 42. 

Luând act de acest fapt, prin somaţia din 06.12.2005, reclamanta a  comunicat 

pârâtului că în calitate de titular al mărcii TRIMO + Logo (înregistrată în mai 

multe state membre ale Convenţiei de la Paris privind Protecţia Proprietăţii 



Industriale din 20.03.1883) consideră că înregistrarea mărcii TRIMO pe numele lui 

Alexandru Ciorap este ilegală, iar însăşi cererea de înregistrare a mărcii în cauză 

este un act de rea-credinţă i de concurenţă neloială. Totodată, pârâtul a fost somat 

să cesioneze necondiţionat marca reclamantei. 

Prin răspunsul din 20.12.2005, Alexandru Ciorap a informat reclamanta că a 

depus cererea de înregistrare a mărcii pe numele său cu scopul de a contribui la 

apărarea intereselor companiei TRIMO d.d., precum şi intereselor firmei 

„SALVAMONT” S.R.L. în raport cu alţi concurenţi de pe teritoriul Republicii 

Moldova. În acelaşi timp, pârâtul a declarat că va cesiona reclamantei drepturile 

asupra mărcii doar dacă aceasta va încheia cu întreprinderea reprezentată de pârât 

un alt contact, bazat pe alte condiţii. (f.d.10-12), că înregistrarea mărcii pe numele 

lui este unica modalitate de a-şi apăra munca depusă conform relaţiilor 

contractuale, rămasă neremunerată. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 588 din 

22.09.1995 privind Mărcile şi Denumirile de Origine a Produselor, marca de 

produs şi marca de serviciu 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 produsele sau serviciile altei 

persoane fizice sau juridice. 

Deci, potrivit textului de lege, raţiunea legală a dreptului la marcă este a 

deosebi produsele (serviciile) titularului unei mărci de produsele (serviciile) 

identice sau similare ale altor producători (prestatori de servicii). Prin urmare, o 

cerere de înregistrare a mărcii este depusă cu bună-credinţă doar dacă urmăreşte 

scopul pentru care dreptul la marcă a fost recunoscut şi garantat ca atare prin lege. 

Din răspunsul din 20.12.2005, cît şi din declaraţiile făcute în şedinţa judiciară, 

pârâtul a confirmat faptul că a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate 

TRIMO în vederea asigurării executării obligaţiunilor contractuale şi nu în scopul 

prevăzut de ar.2 al.1 din Legea nr.588/1995. 



Această împrejurare relevă că la depunerea cererii de înregistrare a mărcii 

combinate TRIMO pe numele său, pârâtul Ciorap Al, a acţionat cu rea-credinţă, or 

apărarea drepturilor civile se face numai pe cale judiciară /art.10 CC RM/. 

Mai mult decît atît, instanţa de judecată reţine, că TRIMO d.d. nu a autorizat 

pârâtul să înregistreze marca TRIMO pe numele său, ci dimpotrivă, prin somaţia 

din 06.12.2005 reclamanta a comunicat pârâtului că depunerea cererii în cauză este 

contrară intereselor producătorului produselor TRIMO, că prin aceasta se lezează 

direct drepturile companiei TRIMO d.d., solicitând pârâtului cesionarea mărcii. 

Art. 6 din Convenţia de la Paris privind Protecţia Proprietăţii Industriale din 

20.03.1883 prevede că titularul unei mărci, înregistrate într-un stat-parte la 

Convenţie, este în drept să pretindă la anularea înregistrării mărci, efectuată într-un 

alt stat-parte la Convenţie, dacă marca, fără acordul titularului, a fost înregistrată 

sub numele agentului sau al reprezentantului titularului. 

Aderând la Convenţia de la Paris privind Protecţia Proprietăţii Industriale din 

20.03.1883, Republica Moldova s-a obligat să asigure persoanelor o protecţie 

efectivă împotriva concurenţei neloiale, inclusiv prin respectarea prevederilor art. 

10 din Convenţie care arată că este concurenţă neloială, orice act de concurenţă 

contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială (alin. 2) şi că 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 (alin. 3).Art. 8, alin. (1), lit d) din Legea cu privire la 

Protecţia Concurenţei, interzice agentului economic să folosească neautorizat, 

integral sau parţial, marca comercială a unui alt agent economic, indicând că astfel 

de folosire constituie act de concurenţă neloială. Astfel, înregistrarea mărcii 

combinate TRIMO pe numele pârâtului Al. Ciorap, contravine şi prevederilor art. 

6, art. 10 alin. (2) şi alin. (3) din Convenţia de la Paris privind Protecţia Proprietăţii 

Industriale din 20.03.1883 şi art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la Protecţia 

Concurenţei. 

Depunerea de către pârât a cererii de înregistrare pe teritoriul Republicii 

Moldova a drepturilor exclusive asupra mărcii TRIMO, care este identică cu marca 



combinată TRIMO a reclamantei, la clase identice, este un act de rea credinţă şi 

generează o situaţie de concurenţă neloială. or, existenţa înregistrării mărcii 

combinate TRIMO pe numele pârâtului blochează activitatea reclamantei pe piaţa 

Republicii Moldova, punând-o în faţa dilemei: fie să refuze livrarea produselor 

TRIMO în Republica Moldova, fie să livreze aceste produse numai firmei 

reprezentate de pârât. De asemenea, se blochează dreptul legitim al companiei 

TRIMO d.d. de a înregistra mărcile sale în Republica Moldova. 

Art. 7 alin. (3) lit. a), Legea nr. 588 din 22.09.1995 privind Mărcile şi 

Denumirile de Origine a Produselor, prevede, 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 aceasta nu aparţin persoanei care solicită 

înregistrarea mărcii. 

Astfel, instanţa de judecată reţine, că înregistrarea mărcii pe numele pârâtului 

- Al. Ciorap, a semnului care reproduce întocmai denumirea companiei TRIMO 

d.d., bine cunoscută în R. Moldova, contravine prevederilor art.7 al. 3 lit. a( al legii 

nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi Denumirile de Origine a Produselor şi 

constituie un motiv suplimentar de anulare a mărcii combinate TRIMO înregistrată 

pe numele lui Alexandru Ciorap pentru produsele din clasele 06, 17, 19, 37, 42. 

Conform art. 21 alin.(1) lit.b) al Legii nr.38/2008 din 29.02.2008 privind 

protecţia mărcilor, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-

credinţă în momemntul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, 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. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă 

se va ţine cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru 

produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii 

înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 

Pârâtul a exercitat dreptul la înregistrarea mărcii cu rea--credinţă şi contrar 

scopului consacrat prin Legea nr. 588 din 22.09.1995 privind Mărcile şi 

Denumirile de Origine a Produselor. Or, aşa cum am arătat mai sus, pârâtul a 



solicitat înregistrarea mărcii combinate TRIMO nu în vederea distingerii propriilor 

produse şi servicii, ci în vederea răzbunării pentru  neachitarea serviciilor acordate 

conform contractului dintre părţi. 

Astfel, circumstanţele relatate mai sus demonstrează că pârâtul a acţionat pe 

deplin conştient de caracterul ilicit al conduitei sale, fiind în măsură să î-şi 

reprezinte prejudiciul pe care o asemenea operaţiune îl va produce reclamantei. Or, 

art. 6 alin. (1) din Legea nr. 588 din 22.09.1995 privind Mărcii şi Denumirile de 

Origine a Produselor, stabileşte: 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 (inclusiv celei care 

anterior a produs şi promovează pe piaţa Republicii Moldova mărfuri sub marca 

respectivă - n.n) 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. 

Reieşind din cele expuse mai sus, instanţa de judecată consideră că acţiunea 

TRIMO d.d. către Ciorap Alexandru şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM privitor la anularea mărcii combinate nr. 13842 TRIMO, 

urmează a fi admisă. 

În conformitate cu prevederile art. art. 8, 9, 10, 11 Codul Civil, art. art. 6, 10 

al. 2 şi 3 din Convenţia de la Paris privind Protecţia Proprietăţii Industriale din 

20.03.1883, art. 8 din Legea cu privire la protecţia Concurenţei şi art. 7 al. 3 lit. a) 

din legea privind Mărcile şi Denumirile de Origine a Produselor şi art., 238-241 

CPC RM, instanţa de judecată - 

h o t ă r ă ş t e : 

A admite acţiunea companiei „TRIMO” d.d. 

Se constată că Ciorap Alexandru a acţionat cu rea credinţă la depunerea 

cererii de înregistrare a mărcii combinate TRIMO nr.depozit 016690 din 

01.04.2005 pe numele său. 



Se declară nulă marca combinată TRIMO nr. 13842 (nr. depozit 016690), 

înregistrată la 05.07.2006 pentru produsele din clasele 06, 19 şi 37 pe numele 

Alexandru Ciorap, bd. Dacia, 44, bloc 5, ap. 88, mun. Chişinău, MD-2062 şi se 

anulează certificatul de înregistrare nr. 13842. 

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 

20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei, 

Judecătorul -                                                               N. Budăi 


