
Dosarul nr.2-347/12 

H O T Ă R Î R E 
În numele Legii 

11 iulie 2012                                                                mun. Chişinău 

Curtea de apel Chişinău, instanţa de drept comun 

având în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, 

Judecătorul                                                          Nicolae CRAIU 

Grefier                                                                   Renata Gorodişteanu 

Cu participarea reprezentanţilor părţilor, 

A judecat în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

SA „Basvinex” către AGPI privind recunoaşterea notorietăţii mărcii comerciale, 

instanţa, de judecată, - 

A  c o n s t a t a t: 

Cu cerere de chemare în judecată privind recunoaşterea notorietăţii mărcii 

comerciale s-a adresat SA „Basvinex” către AGPI. 

În cerere este invocat faptul că, SA „Basvinex” a fost creată la 20 iunie 1996, 

potrivit statutului acesteia are drept scop de activitate fabricarea, păstrarea şi 

comercializarea angro a producţiei alcoolice. Pe parcursul activităţii acesteia 

direcţiile de marketing şi management al companiei au dezvoltat mai multe 

denumiri şi mărci comerciale ce au devenit în scurt timp cunoscute publicului larg 

şi mediului intern. 

Începînd cu anul 2002 SA „Basvinex” a dezvoltat marca comercială „Buchet 

de Basarabia”, atît ca marcă verbală cât şi ca marcă figurativă, potrivit anexei. 

În aşa mod de către reclamant au fost produse şi exportate în perioada anului 

2002-2012 pînă la momentul de faţă mai mult de 5000 000 sticle cu marca 

figurativă şi verbală „Букет Бессарабии”. Această denumire era aplicabilă unui 

sortiment variat de produse alcoolice cum ar fi: vinuri spumante, divin, vinuri 

special aromatizate. 

Graţie longevităţii companiei SA „Basvinex” pe piaţa vitivinicolă din 

Republica Moldova şi calităţii produselor marca „” este cunoscută de o mare parte 



din populaţie. Reclamantul se ocupă permanent de promovarea mărcii pe întreg 

teritoriul ţării. La fel a participat la numeroase expoziţii organizate atît pe teritoriul 

Republicii Moldova, cât şi în afara ei. Marca dată este intens promovată pe pieţele 

din alte state în special cele din Federaţia Rusă şi Ucraina, unde există un 

consumator constant şi fidel. Acest fapt a fost remarcat prin o mulţime de diplome 

şi certificate eliberate companiei. În special se menţionează premiile obţinute în 

cadrul expoziţiei PRODEXPO din Federaţia Rusă în 2002. 

Pe parcursul anilor 2001 pînă la momentul de faţă SA „Bavinex” a încercat de 

mai mult ori_ să înregistreze marca verbală cît şi marca figurativă „Букет 

Бессарабии”, însă de fiecare dată soluţionarea acestora întîmpina diverse motive 

formale şi de procedură, decît de esenţă. 

Roagă constatarea notorietăţii mărcii figurative „Букет Бессарабии” pentru 

produsele din clasa 33-vinuri, vinuri spumante, tincturi, divinuri, începînd cu data 

de 27.10.2002 şi înregistrarea mărcii figurative „Букет Бессарабии” pentru 

produsele din clasa 33-vinuri, vinuri spumante, tincturi, divinuri după SA 

„Basvinex” în Registrul mărcilor notorii. 

Reprezentantul reclamantului a susţinut acţiunea integral. 

Reprezentantul pîrîtului a lăsat la discreţia instanţei de judecată adoptarea 

soluţiei, motivînd că, anterior reclamantul s-a adresat cu cerere către AGPI pentru 

înregistrarea acestei mărci. De fiecare dată i-a fost refuzat, deoarece intra în 

contradicţie cu interesele altor agenţi economici. La moment nu dispune de careva 

hotărîri AGPI de înregistrare a mărcii figurative „Букет Бессарабии” şi nici de 

vre-o hotărîre judecătorească de constatarea notorietăţii mărcii figurative „Букет 

Бессарабии”. 

Audiind participanţii la proces, examinînd probele prezentate în 

interconexiunea lor cu circumstanţele cauzei, instanţa de judecată ajunge la 

concluzia, că cerinţele reclamantului sunt fondate urmînd a fi admise integral din 

următoarele considerente. 



Potrivit art. 34 al. 3/1 CPC − Curtea de Apel Chişinău judecă în primă instanţă 

litigiile din domeniul proprietăţii intelectuale privind:constatarea notorietăţii 

mărcii. 

Art.181 CPC, indică pricinile de constatare a faptelor care au valoare juridică 

şi anume: 

1)Instanţa judecătorească constată faptele de care depinde apariţia, 

modificarea sau încetarea drepturilor personale sau reale ale persoanelor fizice şi 

ale organizaţiilor. 

(2)Instanţa judecă pricinile în care i se cere să constate: 

a) raporturile de rudenie; 

b) întreţinerea persoanei; 

c) înregistrarea naşterii, adopţiei, căsătoriei, divorţului şi decesului; 

d) recunoaşterea paternităţii; 

e) decesul la o anumită dată şi în anumite împrejurări; 

f) acceptarea unei succesiuni şi locul ei de deschidere; 

g) producerea unui accident; 

h) posesiunea, folosinţa şi dispoziţia unui bun imobil în drept de proprietate; 

i) apartenenţa documentelor constatatoare de drepturi (cu excepţia 

documentelor militare, buletinului de identitate, paşaportului şi a certificatelor 

eliberate de organele de stare civilă) la o persoană al cărei nume indicat în 

document nu coincide cu numele din certificatul de naştere, buletinul de identitate 

sau din paşaport; 

j) concubinajul, în cazurile stabilite de lege; 

k) faptul represiunii politice; 

I) detenţiunea în lagărele de concentrare (ghetouri); 

m) răspîndirea informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia 

profesională dacă autorul informaţiei nu este cunoscut; 

n) alte fapte cu valoare juridică. 

Anume constatarea faptului juridic, a notorietăţii mărcii comerciale este 

reglementată de lit.n), art.181 CPC şi de Legea specială. 



Potrivit art. 32/2 a Legii privind protecţia mărcilor nr.38 din 29.02.2008, cu 

modificările din 23.04.2012 – în cazul apariţiei unui conflict referitor o marcă larg 

cunoscută în Republica Moldova în cadrul unui segment de public vizat, persoana 

interesată care utilizează cu bună-credinţă în activitatea sa comercială această 

marcă, poate depune o cerere de constatare a notorietăţii mărcii la Curtea de Apel 

Chişinău, în conformitate cu prevederile . 166 din Codul de procedură civilă. 

Mai mult ca atît art.32/4 al aceleiaşi Legi la lit.b), indică că, la cererea de 

constatare a notorietăţii mărcii se anexează reproducerea grafică sau fotografică a 

mărcii, prezentată în culoare sau în combinaţie de culori în care se solicită 

constatarea notorietăţii mărcii, cu imagine de o calitate ireproşabilă, clară şi 

distinctă. 

Reclamantul a prezentat această reproducere fotografică a mărcii „Букет 

Бессарабии” cu caracterele speciale în alb-negru. 

De asemenea, instanţa mai remarcă faptul că, la nivel internaţional, 

notorietatea mărcii este reglementată de art. 16 alin. (2)-(3) din Acordul OMC 

privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS) şi 

de art. 6/bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în 

principal oferind posibilitatea de a beneficia de protecţia juridică a mărcii ca 

urmare a recunoaşterii notorietăţii acesteia de către instanţa de judecată, fără ca 

marca respectivă fie nemijlocit înregistrată de către AGEPI. 

Art.23/5 Legea nr.38/29.02.2008 indică criteriile de recunoaştere a notorietăţii 

unei mărci, ele fiind: 

- marca este recunoscută de către consumatorii actuali şi/sau cei 

potenţiali ai produselor şi/sau ai serviciilor pentru care se utilizează ori 

de către persoanele implicate în asigurarea reţelelor de distribuţie a 

produselor şi/sau a serviciilor pentru care se utilizează marca, ori de 

cercurile de afaceri în care sunt implicate produsele şi/sau serviciile 

pentru care se utilizează marca, iar impresia despre nivelul calităţii 

produselor şi/sau serviciilor se asimilează cu (se referă la) marca din 

ţară sau de pe piaţa mondială; 



- marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobîndită ca 

rezultat al utilizării intensive; 

- marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din 

publicitate; 

- marca posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate şi 

intensive în ţară sau pe piaţa mondială. 

În această parte reclamantul a prezentat în instanţă probe veridice şi 

pertinente, anume prin „Studiul de notorietate a mărcii”Buchet de Basarabia”(în 

traducere) în Republica Moldova”, executat de SC „NLP Consulting” SRL în anul 

2012. În concluzie se indică-66% din respondenţi cunosc marca „Buchet de 

Basarabia”, 76% consideră marca dată drept cunoscută şi bine cunoscută, 81% 

cunosc denumirea producătorilor SA „Basvinex” şi SA „Romăneşti”, 86% 

apreciază calitatea produselor cu denumirea dată drept bună, foarte bună şi 

excelentă şi 50% din respondenţi cunosc marca că este folosită mai mult de 5 ani. 

Sondajul s-a efectuat pe un eşantion de 1343 de respondenţi. 

Instanţa de judecată stabileşte faptul că, marca figurativă „Букет Бессарабии” 

este folosită de reclamant din anul 2002, deoarece la materialele cauzei au fost 

anexate documente justificate prin care se atestă că, timp îndelungat s-a livrat 

producţie vinicolă şi anume prin facturile fiscale seria nr.SU1765690 din 

26.08.2010, SU1423186 din 29.12.2008, SU1766219 din 17.02.2008, FB0602822 

din 07.07.2011 şi declaraţiile vamale (f.d. 24-32). 

Ba mai mult ca atît la data de 31.05.2002, reclamantul a obţinut şi aprobat la 

Centrul Standartizare, Expertiză, Reclamă-Instrucţiunea tehnologică de fabricare a 

„Spumantului natural alb „Букет Бессарабии” (f.d.33-52). 

De asemenea din lista producţiei (spumante) pentru perioada 2002-2012 

(f.d.56) este indicată cantitatea de producţie fabricată pe fiecare an în parte, 

cuprinzînd perioada sus indicată. 

Avînd probele expuse mai sus, instanţa de judecată nu are altă soluţie, decît de 

a admite integral cerinţele reclamantului care se încadrează în condiţiile legale 

prevăzute. 



În conformitate cu art. art. 279-285 CPC, instanţa de judecată,- 

HOTĂRĂŞTE: 

Admite cererea de chemare în judecată înaintată de SA „Basvinex”. 

Se constată notorietatea mărcii figurative „Букет Бессарабии” în caractere 

speciale în alb-negru, pentru produsele din clasa 33-vinuri, vinuri spumante, 

tincturi, divinuri, începînd cu data de 27.10.2002. 

A înregistra marca figurativă „Букет Бессарабии” în caractere speciale în alb-

negru pentru produsele din clasa 33-vinuri, vinuri spumante, tincturi, divinuri după 

SA „Basvinex” în Registrul mărcilor notorii. 

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

20 zile. 

 

 

Preşedintele de şedinţă 

Judecătorul                                                            Nicolae CRAIU 

 

 

 

 


