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Dosarul nr. 2-42/2007 
HOTĂRÂRE 
în numele Legii  

 
26 martie 2007-10-02       mun. Chişinău 
 
Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău 

Având în componenţa sa 

Preşedintele şedinţei   A. Gavriliţa 

Grifier     A. Vîrlan 

 
Judecând în şedinţa deschisă acţiunea reconvenţională a CIC „FIDESCO” SRL

 împotriva Eduard Daniliuc privind recunoaşterea nulităţii certificatului de 

înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe 

a constatat: 

Eduard Daniliuc a depus cerere de chemare în judecată către CIC „FIDESCO” 

SRL privind apărarea dreptului de autor, solicitând interzicerea publicării şi folosirii 

de CIC SRL a siglei „FIDESCO”, confiscarea tuturor exemplarelor siglei 

„FIDESCO” afişate şi folosite de CIC „FIDESCO” SRL; încasarea prejudiciului 

material în sumă de 500000 lei, şi moral în sumă de 1000000 lei şi câştigului 

nerealizat în sumă de 500000 lei. 

În argumentarea  cerinţelor reclamantul a invocat faptul, că Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a RM a eliberat la 03.11.2005 pe numele său 

certificatul seria ADP nr. 2308/1053, care atestă înregistrarea siglei„FIDESCO” în 

Registrul de stat al operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe ca operă 

de artă decorativă şi aplicată. Titular al drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale a 

fost recunoscut Daniliuc Eduard Ion, însă CIC „FIDESCO” SRL refuză să încheie 

cu el un contract de autor, astfel fiindu-i  încălcate drepturile de autor. 

CIC „FIDESCO” SRL a depus acţiune reconvenţională împotriva  lui Eduard 

Daniliuc, prin care solicită recunoaşterea nulităţii certificatului de înregistrare a 

obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe seria ADP nr. 2308/1053, 

eliberat la 03.11.2005 de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală pe numele 

lui Daniliuc Eduard Ion, care atestă înregistrarea siglei „FIDESCO” în registrul de 
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stat al operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe ca operă de artă 

decorativă şi aplicată, iar titular al drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale fiind 

indicat Daniliuc Eduard Ion. CIC „FIDESCO” SRL a motivat cererea 

reconvenţională prin faptul, că marca „FIDESCO” a fost înregistrată pe numele 

societăţii la 13.11.1995, fapt confirmat de certificatul eliberat de Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală, iar la 30.09.2005, în temeiul Deciziei din 

28.09.2005 a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, a fost 

reînnoirtă înregistrarea mărcii „FIDESCO” pe o perioadă de 10 ani, până la data de 

28.09.2015, titularul acestei mărci fiind în continuare CIC „FIDESCO” SRL. În 

afară de aceasta, CIC „FIDESCO” SRL invocă faptul, că sigla „FIDESCO” SRL nu 

este o operă de artă; imită întru totul marca CIC „FIDESCO” SRL, care a fost 

înregistrată cu 10 ani în urmă şi ea nu poate fi recunoscută drept operă de artă 

decorativă şi aplicată, deoarece ea nu este inedită, este lipsită de valoare estetică şi 

nu poate fi valorificată. 

La examinarea cauzei a fost atrasă şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală în calitate de intervenient accesoriu. 

În şedinţa de judecată din 19.03.2007 reprezentantul lui E. Daniliuc, I. Babei, a 

renunţat la acţiunea privind apărarea dreptului de autor şi a solicitat încetarea 

procesului. 

Prin încheierea din 19.03.2007 instanţa a admis renunţul la acţiune şi a dispus 

încetarea procesului la acţiunea lui E. Daniliuc împotriva SRL „FIDESCO” privind 

apărarea dreptului de autor. 

În şedinţa de judecată reprezentantul CIC „FIDESCO” SRL D. Ciurea a 

susţinut cererea reconvenţională şi a solicitat admiterea ei. 

Reprezentantul lui E. Daniliuc,I. Babei, în şedinţa de judecată nu s-a prezentat, 

deşi a fost citat legal contra semnătură, însă a depus o cerere, prin care a solicitat 

examinarea acţiunii reconvenţionale în lipsa  lui. 

Reprezentantul AGEPI S. Cerneţchi în şedinţa de judecată nu a susţinut 

acţiunea reconvenţională a CIC „FIDESCO” SRL şi s-a expus asupra legalităţii 

eliberării la 03.11.2005 de către AGEPI a certificatului de înregistrare a obiectelor 
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ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe seria ADP nr. 2308/1053, deoarece 

dreptul de autor se prezumă, până nu va fi constatat contrariul. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră 

acţiunea reconvenţională intentată de CIC „FIDESCO” SRL întemeiată şi urmează a 

fi  admisă din următoarele considerente. 

În şedinţa de judecată s-a constatat, că la 13.11.1995 Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM a înregistrat marca „FIDESCO”, iar titularul acestei 

mărci a fost recunoscută CIC „FIDESCO” SRL. La 30.09.2005, în temeiul Deciziei 

din 28.09.2005 a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, a fost 

reînnoită înregistrarea mărcii „FIDESCO” pe o perioadă de 10 ani, până la data de 

28.09.20015, titularul acestei mărci fiind în continuare CIC „FIDESCO” SRL. 

În conformitate cu art. 5 al. 2 al Legii RM „privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor” nr. 588-III din 22.09.1995 „certificatul de înregistrare a mărcii 

confirmă prioritatea mărcii, precum şi dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii 

pentru produsele şi serviciile indicate în certificat”, iar art. 6 al. (1) stipulează clar şi 

univoc că „titularul unei mărci, pe întreg termenul de valabilitate a mărcii, are 

dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul RM şi de a 

interzice altor persoane să folosească, fără consimţământul său, în operaţiunile 

comerciale semne identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată în 

cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie”. 

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie  din 24.11.2001 „despre practica 

aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei privind 

protecţia proprietăţii industriale şi activităţii de raţionalizare” în p. 7 al. 2 stabileşte 

că „documentul care confirmă calitatea de autor al mărcii este certificatul”. Astfel, 

instanţa ajunge  la concluzia, că autor al mărcii „FIDESCO” este CIC „FIDESCO” 

SRL, care a înregistrat această marcă în anul 1995 şi dispune de certificatul eliberat 

de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM a eliberat la 03.11.2005 

pe numele lui Daniliuc Eduard Ion certificatul seria ADP nr. 2308/1053, care atestă 

înregistrarea siglei „FIDESCO” în Registrul de stat al operelor ocrotite de dreptul de 
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autor şi drepturile conexe ca operă de artă decorativă şi aplicată, iar titular al 

drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale fiind indicat Daniliuc Eduard Ion. 

Ilegalitatea Certificatului de înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de 

autor şi drepturile conexe seria ADP nr. 2308/1053 din 03.11.2005, prin care la 

cererea lui E. Daniliuc a fost înregistrată sigla „FIDESCO”, înregistrată de CIC 

„FIDESCO” SRL la 13.11.1995. La momentul eliberării Certificatului de 

înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe seria ADP 

nr. 2308/1053 din 03.11.2005 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

nu luat în seamă faptul, că timp de 10 ani este înregistrată marca „FIDESCO”, 

titulară a căreia este CIC „FIDESCO” SRL şi un semn identic nu mai poate fi 

înregistrat. 

E. Daniliuc şi reprezentantul său nu au prezentat instanţei nici o probă, care ar 

confirmă faptul creării de către E. Daniliuc a operei de artă decorativă şi aplicată 

sigla „FIDESCO” înainte de 13.11.1995, dată la care CIC „FIDESCO” SRL a 

înregistrat marca „FIDESCO”. 

Instanţa consideră întemeiată argumentele reprezentantului SRL „FIDESCO” 

privind nulitatea certificatului seria ADP nr. 2308/1053 eliberat pe numele lui 

Daniliuc Eduard Ion la 03.11.2005, din cauza lipsei de sens al acestuia, şi datorită 

faptului, că sigla „FIDESCO” nu constituie o operă de artă decorativă şi aplicată. 

Dicţionarul general al limbii române Vasile Breban ediţia 1992 defineşte 

cuvântul „sigla” ca „o formă prescurtată (printr-o literă sau printr-un grup de litere) 

a unui cuvânt, ori a unui titlu, care se foloseşte în inscripţii, în texte, pe monede”. 

Dicţionarul explicativ al limbii române ediţia 1998 defineşte cuvântul „sigla” 

similar – „prescurtare convenţională formată din litera iniţială sau din grupul de 

litere iniţiale folosite în inscripţii, în manuscrise etc., pentru a evita cuvintele sau 

titlurile prea lungi”. 

Din explicaţiile date de aceste două dicţionare reiese clar, că sigla este o 

prescurtare a unui cuvânt, care se foloseşte în inscripţii, manuscrise, texte, monede 

şi respectiv, nu poate consta din elemente figurative sau grafice. E. Daniliuc a 

prezentat, iar Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM a înregistrat în 
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Registrul de Stat al operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe sigla 

„FIDESCO”, care este identică cu marca „FIDESCO”. Această marcă constă din 

denumirea „FIDESCO” şi din anumite elemente figurative, iar în conformitate cu 

semnificaţia cuvântului „sigla”, sigla constă exclusiv din prestarea unui cuvânt, 

scopul căreia este de a evita cuvintele sau titlurile prea lungi în texte, manuscrise, 

inscripţii, ceea ce înseamnă că sigla nu poate conţine careva elemente figurative. 

Instanţa  remarcă şi faptul, că denumirea „FIDESCO” nu este un cuvânt şi nici 

prescurtarea altui cuvânt, deoarece nu are nici o semnificaţie, este doar denumirea 

unei societăţi comerciale, înregistrată în Registrul de Stat al întreprinderilor şi 

organizaţiilor din RM. În această ordine de idei, certificatul seria ADP nr. 

2308/1053 eliberat de AGEPI la 03.11.2005, prin care a fost înregistrată sigla 

„FIDESCO” nu este o prescurtare a unui cuvânt şi această siglă „FIDESCO” nu 

poate fi folosită ca abreviatură în texte, manuscrise, inscripţii sau monede, deoarece 

ea nu are nici o semnificaţie. 

Dicţionarul explicativ al limbii române ediţia 1998 explică semnificaţia „artei 

decorative” ca „artă de a decora, cu mijloacele artelor plastice, exteriorul şi 

interiorul unei case, al obiectelor de uz curent, al mobilierului, costumelor etc.”. 

Noul dicţionar explicativ al limbii română ediţia 2002 defineşte „arta 

decorativă” ca „o artă de a decora exteriorul şi interiorul unor obiecte (case, 

mobilier, costum etc.), iar Dicţionarul de neologisme ediţia 1986 defineşte „artele 

decorative” ca nişte arte plastice aplicate în decorarea  obiectelor de folos practic 

(mobilă, ceramică etc.)”. Toate aceste dicţionare stabilesc scopul artei decorative – 

de a decora obiectele de uz curent, de folos practic, ceea ce este ireal de a face prin 

folosirea siglei „FIDESCO”, înregistrată în Registrul de Stat al operelor ocrotite de 

dreptul de autor şi drepturile conexe din simplul motiv, că ea este lipsită de o 

valoare estetică şi cu ajutorul ei nu pot fi decorate obiecte de uz curent şi de folos 

practic. 

Însăşi cuvântul „operă” este definit de Dicţionarul de neologisme ediţia 1986 

ca „o lucrare  originală în domeniul artelor plastice, al literaturii, al ştiinţei etc., iar  
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noul dicţionar explicativ al limbii române ediţia 2002 defineşte cuvântul „operă” ca 

„o lucrare de valoare într-un anumit domeniu de activitate (literatură, artă, ştiinţă)”. 

Prin urmare, ca o lucrare al limbii române Vasile Breban ediţia 1992 defineşte 

cuvântul „original” ca ceva „(despre idei, teorii, opere) care este propriu unei 

persoane, unui autor; neimitat după altcineva”. În acelaşi mod defineşte cuvântul 

„original” Dicţionarul explicativ al limbii române ediţia 1998 – „(despre idei, teorii, 

opere etc.) care este propriu unei persoane sau unui autor; neimitat după altcineva; 

personal, nou, inedit”; aceeaşi semnificaţie este dată ţi de Noul dicţionar explicativ 

al limbii române ediţia 2002 „(despre acte, documente, opere de artă, fotografii etc.) 

care constituie forma de origine; produs pentru prima oară; servind drept bază 

pentru copii, reproduceri sau multiplicări”. 

Semnificaţiile acestor cuvinte confirmă cu certitudine faptul, că sigla 

„FIDESCO”, înregistrată în Registrul de Stat al operelor ocrotite de dreptul de autor 

şi drepturile conexe, nu este o operă de artă, deoarece ea nu este originală, nu este 

inedită, nu a fost produsă prima dată la momentul înregistrării ei în anul 2005 

conform cererii depuse de E. Daniliuc şi e imită întru totul marcă „FIDESCO”,  

înregistrată de CIC „FIDESCO” SRL încă în anul 1995. 

Din acelaşi considereente sigla „FIDESCO”, înregistrată în Registrul de Stat al 

operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe, nu poate fi recunoscută 

drept operă de artă aplicată. Dicţionarul de  neologisme ediţia 1998 dă semnificaţia 

cuvântului „aplicat” – „pus în practică”, aceiaşi semnificaţie este dată şi de 

Dicţionarul general al limbii române  Vasile Breban ediţia 1992 – „pus în practică”.   

Sigla „FIDESCO” nu poate fi pusă în practică sau valorificată, deoarece ea este 

lipsită de valoare estetică şi nu este o operă de artă. 

Regulamentul cu privire la înregistrarea de stat a operelor ocrotite de dreptul de 

autor şi drepturile conexe, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 901 din 

28.08.2001 în art. 16 al capitolului III Procedura de înregistrare în Registru a operei 

stipulează că „pentru înregistrarea operei de artă decorativă şi aplicată se vor 

prezenta următoarele materiale identificatoare: fotografii, schiţe, scheme, planuri 

etc., dacă modelul nu este acceptat spre valorificare. În caz de valorificare, se 
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prezintă următoarele materiale; paşaportul de modelul stabilit, eliberat de 

administraţia întreprinderii care l-a preluat spre valorificare, în care se va indica data 

începerii valorificării lui şi titularul drepturilor patrimoniale, fotografii cu aspectul 

general al,operei şi elementele ei principale”. Această normă juridică stabileşte clar 

şi univoc, că obiect al operei de artă decorativă şi aplicată poate fi doar o operă de 

artă care poate fi valorificată. Sigla „FIDESCO” însă, este lipsită de o valoare 

estetică, nu este o operă de artă şi nu poate fi valorificată. 

În conformitate cu Legea RM „privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor” nr. 588-III din 22.09.1995, Regulamentul cu privire la înregistrarea de 

stat a operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului RM nr. 901 din 28.08.2001, art. 238-242 CPC instanţa de 

judecată, 

hotărăşte: 

Admite acţiunea reconvenţională a CIC „FIDESCO” SRL împotriva lui Eduard 

Daniliuc. 

Recunoaşte nul certificatul de înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de 

autor şi drepturile conexe seria ADP nr. 2308/1053 eliberat la 03.11.2005 de 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală pe numele lui Daniliuc Eduard Ion, 

care atestă înregistrarea siglei „FIDESCO” în Registrul de stat al operelor ocrotite 

de dreptul de autor şi drepturile conexe ca operă de artă decorativă şi aplicată, iar 

titular al drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale fiind indicat Daniliuc Eduard 

Ion.  

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

20 zile. 

 

Preşedintele şedinţei   A, Gavriliţa. 

 


