
Dosarul civil nr. 2-15/08 

Republica Moldova 
HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
24 ianuarie 2008                                                                     mun. Chişinău 
 
Instanţa de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău în componenţa: 
Preşedintele şedinţei, judecător                          Grigore Zubati 
Grefierul                                                              Ina Antoneac 
 
Examinând în şedinţa publică de judecată cererea SA „Orhei-Vit” către 

„Rumitox” SRL privind încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii, obligarea 

încetării utilizării mărcii comerciale „SOCOVITA/СОКОВИТА», încasarea 

compensaţiei şi repararea prejudiciului moral. 

Analizând materialele dosarului, audiind explicaţiile reprezentanţilor părţilor, 

verificând legalitatea cerinţelor înaintate şi corelaţia lor cu legislaţia Republicii 

Moldova, instanţa de judecată 

CONSTATĂ: 

SA „Orhei-Vit” a depus în instanţa de judecată cerere de chemare în judecată 

către „Rumitox” SRL privind încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii, 

obligarea încetării utilizării mărcii comerciale SOCOVITA/СОКОВИТА, 

încasarea compensaţiei şi repararea prejudiciului material şi moral. 

Reclamantul în acţiune iniţială şi suplimentară precum şi în şedinţa de 

judecată de către reprezentanţii Dl Tipliciuc V., Ciubuc I. şi Cerches E., că 

începând din ianuarie 2004 SRL „Rumitox” sistematic importă în Republica 

Moldova sucuri cu denumirea comercială „SOCOVITA/СОКОВИТА”. 

Denumirea aplicată pe produs este similară până la gradul de confundare cu marca 

„ORHEI-VIT VITA”, protejată conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 

8215 pentru produsele identice şi recunoscută de către Comisia de Apel AGEPI în 

calitate de marcă notorie, fapt care are valoare juridică din data de 20.10.2004. 

Menţionează că în conformitate cu certificatele de înregistrare a mărcilor nr. 

8215, 9638, 12624, 12785; a certificatului de înregistrare a desenului şi modelului 



industrial nr. 563, SA „Orhei-Vit” este proprietarul mărcilor şi desenelor 

industriale care conţin elementul comun „VITA”, înregistrate la Agenţia de Stat 

pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale pentru produsele – fructe şi legume 

conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, băuturi şi sucuri din fructe 

şi legume. 

Consideră că folosirea de către pârât a mărcii comerciale, partea esenţială a 

cărei constituie o reproducere a mărcii care aparţine SA „Orhei-Vit”, poate fi 

calificat drept un act de concurenţă neloială, ce are la bază intenţia de a obţine 

profituri nemotivate, aduc SA „ORHEI-VIT”  prejudicii materiale şi morale 

considerabile, au la bază intenţia de a induce în eroare consumatorul. 

De asemenea faptul ce confirmă confuzia producţiei şi întreprinderilor, 

inducerea în eroare a consumatorului în privinţa producţiei şi întreprinderilor îl 

constituie rezultatele investigaţiilor efectuate la comanda „Orhei-Vit” SA de 

Compania „IGT Communications” cu privire la popularitatea şi notorietatea 

mărcilor comerciale ale Reclamantului – 13,2% din respondenţi consideră că 

producţia cu marca „СОКОВИТА” este produsă de “Orhei-Vit” SA. 

La adresarea Reclamantului către SRL „Rumitox” din 01.09.2005 privind 

solicitarea de a înceta încălcarea drepturilor exclusive de la Pârât nu a parvenit nici 

un răspuns. 

Solicită, admiterea acţiunii, interzicerea SRL „Rumitox” folosirea, importul 

sucurilor cu denumirea „СОКОВИТА”, a obliga Pârâtul să retragă din reţeaua 

comercială a Republicii Moldova produsele cu denumirea „СОКОВИТА” şi 

obligarea să achite în beneficiul „Orhei-Vit” SA prejudiciul material în mărime de 

300000 lei şi moral în mărime de 1000000 lei şi cheltuielile de judecată. 

Reprezentantul SRL „Rumitox” Dl. Eşanu A. în referinţa prezentată, precum 

şi în şedinţa de judecată a menţionat că firma „Rumitox” este reprezentantul oficial 

şi exclusiv în Republica Moldova a companiei „Vitmark-Ucraina” SA şi „Fabrica 

de conserve de produse alimentare pentru copii din Odesa” SA, care sunt 

producătorii de sucuri şi nectare „Jaffa”, „Jaffa Gold”, „Jaffa Grand”, „Jaffa 

Select”, „OKZDX” şi „Socovita” începând cu 01.01.2003. Compania „Vitmark-



Ucraina” SRL este proprietarul mărcii comerciale „Socovita”, fapt care se 

confirmă prin Certificatele nr. 35020 din 15.09.2003 şi nr. 46595 din 17.01.2005. 

SRL „Rumitox” a importat produsele cu marca comercială „SOCOVITA” la 

începutul anului 2004. SA „ORHEI-VIT”, aflând despre existenţa acestui produs, a 

hotărât să înregistreze cu rea intenţie marca comercială „SOCOVITA”, fiind 

conştientă de faptul că marca dată aparţine unui alt agent economic din ţara vecină 

(Ucraina). Înregistrarea mărcii „SOCOVITA” de către SA „ORHEI-VIT” 

urmăreşte scopul împiedicării importului şi comercializării produsului deja existent 

a unui concurent de pe piaţa sucului, fapt ce îl consideră ca un act de concurenţă 

neloială din partea Reclamantului. 

Pe data de 12.08.2004 înregistrarea SA „ORHEI-VIT” a depus o cerere de 

înregistrare a mărcii comerciale „SOCOVITA/СОКОВИТА” pentru produsele din 

clasele 29, 32. Cererea de înregistrare a mărcii comerciale 

„SOCOVITA/СОКОВИТА” a fost acceptată numai pentru clasa 29. Conform art. 

5 alin. 2 din Legea nr. 588/1995, dreptul exclusiv al titularului mărcii se extinde 

numai la produsele şi serviciile indicate în certificat. SA “ORHEI-VIT” este în 

drept să aplice marca sa pe produsele din clasa 29, adică fructe şi legume 

conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi. Deci, reclamantul nu 

poate interzice altor producători utilizarea acestei mărci, decât în privinţa 

produselor menţionate în Certificatul de înregistrare a mărcii. 

Notorietatea mărcii comerciale “ORHEI-VIT” a fost recunoscută reieşind din 

semnul real utilizat şi dreptul exclusiv se limitează doar la această combinaţie de 

semne, astfel cum a fost solicitat în cerere. Faptul stabilirii actului de concurenţă 

neloială exprimat prin folosirea în operaţiunile comerciale a mărcii “SOCOVITA” 

nu ţine de competenţa AGEPI şi se soluţionează de instanţa de judecată. 

Consideră că cererea de chemare în judecată cu privire la încălcarea dreptului 

exclusiv asupra mărcii depuse de către SA „ORHEI-VIT” nu este întemeiată şi 

urmează a fi respinsă. 

Reprezentantul prin procură a AGEPI Dna. Cerneţchi S., sesizat în proces în 

calitate de intervinient a menţionat că pe data de 12.08.2004 întreprinderea „Orhei-



Vit” SA a depus o cerere de înregistrare a mărcii comerciale 

„SOCOVITA/СОКОВИТА”. În urma examinării dosarului cererii de înregistrare a 

mărcii comerciale „SOCOVITA/СОКОВИТА” (certificat de înregistrare nr. 12624 

din 17.08.2005) aceasta a fost acceptată numai pentru clasa (29). Ceea ce înseamnă 

că „ORHEI-VIT” SA are dreptul să utilizeze marca comercială 

„SOCOVITA/СОКОВИТА” numai pe produsele din clasa (29). 

Consideră că faptul recunoaşterii notorietăţii mărcii „ORHEI-VIT VITA” nu 

poate servi drept temei pentru anularea mărcilor înregistrate anterior datei 

recunoaşterii notorietăţii precum şi împiedicarea altor termeni generici sau uzuali 

cum ar fi „soco” de la suc sau „vita” de la viaţă. Notorietatea a fost recunoscută 

reieşind din semnul real utilizat şi dreptul exclusiv se limitează doar la această 

combinaţie de semne, astfel cum a fost solicitată în cerere. Elementul comun VITA 

prezent la marca comercială „ORHEI-VIT VITA” şi la marca comercială 

„SOCOVITA/СОКОВИТА” nu răspândeşte notorietatea asupra mărcii 

„SOCOVITA/СОКОВИТА”. 

Faptul stabilirii actului de concurenţă neloială exprimat prin folosirea în 

operaţiunile comerciale a mărcii “СОКОВИТА” – nu ţine de competenţa AGEPI. 

Conform articolului 28 punctul (c) şi (f) al Legii 588/1995 litigiile referitor la 

încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii şi folosirea ilicită a denumirii de 

origine a produsului se soluţionează de instanţa de judecată. 

Ascultând participanţii la proces, verificând argumentele invocate întru 

susţinerea poziţiilor în raport cu circumstanţele stabilite ale pricinii prin probele 

administrate, în lipsa Pârâtului, care a fost citat în mod legal, instanţa de judecată 

consideră că acţiunea este întemeiată şi necesită admisă parţial, reieşind din 

următoarele. 

Din declaraţiile reprezentantului Pârâtului instanţa de judecată constată că 

SRL „Rumitox” importă pe teritoriul Republicii Moldova sucuri cu denumirea 

„Socovita” produse de către compania „Vitmark-Ucraina” SRL din Ucraina încă 

din anul 2004. Proprietarul mărcii comerciale „Socovita” este compania „Vitmark-

Ucraina” SRL, fapt confirmat prin Certificatele nr. 35020 din 15.09.2003 şi 



nr.46595 din 17.01.2005. În conformitate cu alin. 1 art. 4 al Legii nr. 588/1995 

protecţia juridică a mărcii şi a denumirii de origine a produsului se asigură în 

temeiul înregistrării lor, în modul stabilit de lege, la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală. Pârâtul a prezentat Certificatele valabile pe teritoriul 

Ucrainei şi care nu pot fi admise de către instanţa drept existenţa drepturilor 

exclusive asupra denumirii „Socovita” pe teritoriul Republicii Moldova. 

Instanţa de judecată acceptă afirmarea Reclamantului potrivit căreia 

denumirea „Socovita”, folosită de către Pârât pentru marcarea sucurilor este 

pasibilă să inducă consumatorul în eroare, deoarece include partea esenţială a 

mărcii comerciale „ORHEI-VIT VITA”, protejate conform legislaţiei Republicii 

Moldova şi semnului sugestiv care indică tipul produsului. 

Instanţa reţine, că în conformitate cu art. 6 bis al Convenţiei de la Paris cu 

privire la protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883: la cererea celui 

interesat să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ partea esenţială 

a căreia constituie o imitaţie, 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 marcă unei persoane admise să beneficieze de prezenta 

Convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. 

Dovezile prezentate de către participanţii la proces şi examinate în şedinţa de 

judecată au confirmat faptul că marca comercială „ORHEI-VIT VITA” a fost 

recunoscută conform Hotărârii Comisiei de Apel AGEPI din 29.03.2005, drept 

marcă notorie, fapt care are valoare juridică din data de 20.10.2004, iar faptul care 

confirmă confuzia se adevereşte prin investigaţiile efectuate de către compania 

„IGT Communications”. 

Prin ar. 8 alin. 1 lit. d) Legii cu privire la protecţia concurenţei Nr. 1103-XIV 

din 30.06.2000, se interzice agenţilor economici să folosească neautorizat, integral 

sau parţial, marca comercială, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietăţii 

industriale, firma unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul şi aspectul 

exterior al mărfii unui alt agent economic. De asemenea potrivit art. 10 bis al 

Convenţiei de la Paris cu privire la protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 



1883, se interzice orice fapte care sunt de natura să creeze, prin orice mijloc, o 

confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a 

unui concurent. 

Întru întemeierea concluziilor expuse în baza normelor materiale indicate, 

instanţa judecătorească consideră că Pârâtul a folosit în activitatea sa denumirea 

comercială „SOCOVITA”, care este similară cu marca comercială a concurentului 

„ORHEI-VIT VITA”, legal înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în grad 

posibil să creeze o confuzie sau inducerea în eroare a consumatorului. Instanţa 

apreciază că acţiunile Pârâtului constituie drept act de concurenţă neloială. 

Instanţa reţine că scrisoarea din 13.04.2006, prezentată de către Reclamant, de 

la titularul înregistrării internaţionale nr. 675498 VITAJUS, compania 

„LEVANTE” GmbH din Germania, care oferă dreptul exclusiv pentru înregistrarea 

pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii „СОКОВИТА SOCOVITA» pe numele 

„ORHEI-VIT” SA pentru produsele din clasa 32 Clasificării internaţionale a 

produselor şi serviciilor. 

Instanţa respinge solicitarea Reclamantului privind compensarea prejudiciului 

material, deoarece de către Reclamant nu a prezentat probe care să confirme 

prejudiciul  material cauzat. 

De asemenea instanţa consideră că solicitarea Reclamantului privind 

compensarea cheltuielilor de judecată nu poate fi admisă, deoarece nu sunt 

confirmate prin dovezi că au fost suportate în realitate, după cum prevede art. 96 

CPC. 

 

În aceste împrejurări, instanţa de judecată cheltuielile de judecată şi 

compensarea prejudiciului material lasă pe seama părţilor. 

Solicitarea Reclamantului privind compensarea prejudiciului moral cauzat 

instanţa admite parţial. În urma examinării materialelor şi probelor prezentate în 

şedinţa de judecată şi audiind poziţia părţilor, instanţa judecătorească apreciază 

prejudiciul moral în mărimea de 10000 lei. 



În conformitate cu art. 6 bis şi 10 bis al Convenţiei de la Paris, art. 4, 6, 25 şi 

28 al Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, art. 

8 al Legii cu privire la protecţia concurenţei Nr.1103-XIV; şi în conformitate cu 

prevederile art. 33, 85 al.1 p. a), 166- 168, 174, 175 al.1 p b) CPC al RM, instanţa 

judecătorească 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se admite parţial acţiunea SA „ORHEI-VIT”. 

2. Se interzice SRL „RUMITOX” folosirea mărcii comerciale „SOCOVITA 

sau transliterarea ei cu caractere chirilice. 

3. Se interzice importului în Republica Moldova sucurilor cu denumirea 

„SOCOVITA” sau transliterarea ei cu caractere chirilice. 

4. Se obligă SRL „RUMITOX” să retragă din reţeaua comercială a Republicii 

Moldova sucurile cu denumirea comercială „SOCOVITA” sau transliterarea ei cu 

caractere chirilice. 

5. Se obligă SRL „RUMITOX” să achite în beneficiul SA „ORHEI-VIT” 

prejudiciul moral cauzat în mărime de 10000 lei. 

Hotărârea poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiţie a Republicii 

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

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                          Grigore Zubati 

 

Corespunde cu originalul: 

 

Hotărârea a devenit prin neatacare irevocabilă şi executorie cu 14 februarie 

2008. 

 

Judecătorul 

Curţii de Apel Chişinău                                          Grigore Zubati 

 


