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Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie 

 
În componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                           Tatiana Răducanu 
Judecătorii                                                               Vera Macinskaia 
                                                                                 Iulia Cimpoi 
 
Examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către societatea pe acţiuni 

„Nistru-Vin”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii 

Comerciale „Totul pentru copii” societate cu răspundere limitată împotriva 

societăţii pe acţiuni „Nistru-Vin”, intervenient accesoriu Agenţia pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 24 noiembrie 2011, prin care 

acţiunea a fost admisă 

c o n s t a t ă 

La 06 septembrie 2011 Societatea Comercială „Totul pentru copii” societate 

cu răspundere limitată a depus cerere de chemare în judecată împotriva 

 Societăţii pe acţiuni „Nistru-Vin”, intervenient accesoriu Agenţia pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul Societatea Comercială „Totul pentru copii” 

societate cu răspundere limitată a indicat că, la 29 decembrie 2009 a depus la 

Agenţia pentru Proprietatea Intelectuală cererea privind înregistrarea mărcii 

combinate „BABY-BOOM” pentru produsele din clasele 03, 05, 16, 20, 24, 25, 28, 

35 şi 39 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor. 

Prin Avizul Provizoriu din 02 noiembrie 2010 Agenţia pentru Proprietatea 

Intelectuală a respins această marcă spre înregistrare pentru produsele din clasa 05 

şi serviciile din cl.35 CIPS în baza valabilităţii înregistrării naţionale nr. 13348 din 



19 mai 2004, „BOOM”, înregistrate pe numele companiei societăţii pe acţiuni 

„Nistru Vin”. 

În rezultatul emiterii Avizului Agenţiei pentru Proprietatea Intelectuală, 

Societatea Comercială „Totul pentru copii” societate cu răspundere limitată a fost 

lipsit de dreptul pentru înregistrarea mărcii „BABY-BOOM” pentru o parte de 

produsele solicitate. 

Conform înregistrării naţionale nr. 13348, marca pîrîtului – „BOOM” este 

înregistrată la 03 martie 2006 la Agenţia pentru Proprietatea Intelectuală pe numele 

societăţii pe acţiuni „Nistru Vin” pentru un sir de produse şi servicii, inclusiv 

pentru totalitatea produselor din clasa 05 şi 35 din Clasificarea Internaţională a 

produselor şi serviciilor. 

Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 „Privind protecţia mărcilor”, prevede 

folosirea obligatorie a mărcii de către titular, în caz contrar titularul mărcii este 

decăzut din drepturile asupra mărcii în condiţiile Legii nr. 38/29.02.2008. Conform 

art. 8 al.(5) al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, prin 

scrisoarea Societăţii Comerciale „Totul pentru copii” societate cu răspundere 

limitată din 06 mai 2011 a fost solicitată prezentarea de la titularul mărcii nr. 

13348, societatea pe acţiuni „Nistru Vin” a scrisorii de consimţământ pentru 

înregistrarea mărcii „BABY BOOM”, însă răspuns nu a parvenit. 

Prin demersul nr. 33 din 06 mai 2011 a fost solicitată informaţia de la 

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie „MOLDOVA-STANDARD” 

privind adresarea cererii de certificare a produselor din categoria 05. Conform 

răspunsului Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie din 11 mai 2011, 

societatea pe acţiuni „Nistru Vin” nu a solicitat lucrări de certificare a produselor 

farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicina; substanţe dietetice de 

uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; 

materiale distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide sau careva 

produse similare cu produsele sus-menţionate cu denumirea „BOOM”. 

Conform Hotărârii Guvernului RM nr. 1469 din 30.12.2004 privind aprobarea 

Nomenclatorului produselor din domeniul reglementat, supuse certificării 



conformităţii obligatorii, produsele menţionate din clasa 05 CIPS (în special pentru 

„alimente pentru sugari”) urmează a fi supuse certificării conformităţii obligatorii. 

Astfel, aceasta nu puteau fi realizate legitim pe pieţele din Moldova, deoarece 

de organele competente ele nu au fost supuse certificării conformităţii obligatorii. 

Prin demersul din 06 mai 2011 a fost solicitată informaţia de la Serviciul Vamal al 

Republicii Moldova privitor la exportul sau importul produselor din clasa 05 al 

CIPS în decursul anilor 2006-2011. 

Conform răspunsului prezentat, Serviciul Vamal consideră că datele solicitate 

sunt considerate ca confidenţiale şi nu pot fi transmise solicitantului fără 

permisiunea declarantului. Conform cercetării pieţii şi conform informaţiilor 

oferite de Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, s-a constatat că în 

perioada de după înregistrarea mărcii nr. 13348 „BOOM” nu a fost prezentă în 

Republica Moldova cu nici unul din produsele ce se referă la clasa 05 şi 35 CIPS. 

Reclamantul Societatea Comercială „Totul pentru copii” societate cu 

răspundere limitată solicită decăderea din drepturi a societăţii pe acţiuni „Nistru 

Vin” asupra mărcii „BOOM” conform înregistrării naţionale nr. 13348 din 19 mai 

2004, pentru o parte a produselor din clasa 05, şi anume: „alimente pentru sugari” 

şi serviciilor din cl.35 conform Clasificării Internaţionale Produselor şi Serviciilor 

(CIPS), cu obligarea Agenţiei pentru Proprietatea Intelectuală să execute acţiunile 

necesare pentru introducerea în registrul Naţional al Mărcilor a datelor modificate 

privind înregistrarea naţională nr. 13348. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 24 noiembrie 2011 acţiunea a fost 

admisă. Societatea pe acţiuni „Nistru Vin” a fost decăzută din dreptul asupra 

mărcii „BOOM” conform înregistrării naţionale nr. 13348 din 19 mai 2004, pentru 

o parte a produselor din clasa 05 şi anume „alimente pentru sugari” şi serviciilor 

din cl.35 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor. Agenţia 

pentru Proprietatea Intelectuală a fost obligată să execute acţiunile necesare pentru 

introducerea în registrul Naţional al Mărcilor a datelor modificate privind 

înregistrarea naţională nr. 13348. 



Societatea pe acţiuni „Nistru-Vin” a declarat recurs împotriva hotărârii primei 

instanţe, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi 

emiterea unei noi hotărâri prin care acţiunea să fie respinsă. 

În motivarea acţiunii recurentul societatea pe acţiuni „Nistru Vin” a indicat 

faptul că, la examinarea cauzei nu au fost constatate şi elucidate pe deplin 

circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond, precum şi 

faptul că la examinarea cauzei au fost aplicate eronat normele de drept material. 

Reprezentantul recurentului societatea pe acţiuni „Nistru-Vin”, Alexei 

Tighinean, în şedinţa instanţei de recurs a susţinut recursul, cerînd admiterea 

acestuia, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri prin care 

acţiunea să fie respinsă. 

Reprezentantul intimatului, Societatea Comercială „totul pentru copii” 

societate cu răspundere limitată, Natalia Ştirbu, în şedinţa instanţei de recurs a 

solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o 

consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intimatului, Agenţia pentru Proprietatea Intelectuală, Rodica 

Popescu, în şedinţa instanţei de recurs a lăsat judecarea recursului la discreţia 

instanţei. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului şi argumentele 

cererii de recurs, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie, consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi admis cu 

casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri prin care acţiunea să 

fie respinsă din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. c) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o nouă hotărîre fără a 

restitui pricina spre rejudecate, anulînd hotărîrea primei instanţe dacă nu este 

necesar să verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţa de recurs şi dacă 

circumstanţele pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept 

material au fost aplicate eronat. 

 



În şedinţa de judecată s-a constatat că, Societatea Comercială „Totul pentru 

copii” societate cu răspundere limitată a depus cerere de chemare în judecată 

privind decăderea din drepturi a societăţii pe acţiuni „Nistru Vin” asupra mărcii 

„BOOM” conform înregistrării naţionale nr. 13348 din 19 mai 2004, pentru o parte 

a produselor din clasa 05, şi anume: „alimente pentru sugari” şi serviciilor din cl.35 

conform Clasificării Internaţionale Produselor şi Serviciilor (CIPS), cu obligarea 

Agenţiei pentru Proprietatea Intelectuală să execute acţiunile necesare pentru 

introducerea în registrul Naţional al Mărcilor a datelor modificate privind 

înregistrarea naţională nr. 13348. 

Curtea de Apel Chişinău, prin hotărîrea contestată a dispus decăderea 

societăţii pe acţiuni „Nistru Vin” din dreptul asupra mărcii „BOOM” conform 

înregistrării naţionale nr. 13348 din 19 mai 2004, pentru o parte a produselor din 

clasa 05 şi anume „alimente pentru sugari” şi serviciilor din cl.35 conform 

Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor. Agenţia pentru Proprietatea 

Intelectuală a fost obligată să execute acţiunile necesare pentru introducerea în 

registrul Naţional al Mărcilor a datelor modificate privind înregistrarea naţională 

nr. 13348. 

Drept temei de admitere a acţiunii, prima instanţă a invocat prevederile art. 14 

şi 20 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008. 

Într-adevăr, conform art. 14 al. (1) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 

din 29 februarie 2008, 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 neutilizare. 

Conform art. 20 al. (1) lit. a) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 

februarie 2008, 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. 

S-a constatat că prevederile art. 14 şi 20 ale Legii privind protecţia mărcilor 

nr. 38 din 29 februarie 2008 constituie în sine o sancţiune stabilită prin lege 

împotriva unei neutilizări pe parcursul a 5 ani a unei mărci înregistrate. 

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

septembrie 1995 nu prevede o astfel de sancţiune. 

Deci, reieşind din faptul că Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 

februarie 2008 nu are efect retroactiv, termenul de 5 ani pentru aplicarea sancţiunii 

de decădere din drepturi asupra mărcii urmează a fi calculat din data de 06 iunie 

2008 (data publicării legii menţionate în Monitorul Oficial). 

Societatea Comercială „Totul pentru copii” societate cu răspundere limitată a 

depus cerere de chemare în judecată la 06 septembrie 2011, astfel termenul de 5 

ani expres prevăzut de lege nu a expirat. 

Mai mult ca atît, pe parcursul examinării cauzei nu au fost prezentate probe ce 

a-r confirma faptul că marca „BOOM” nu a făcut obiectul utilizării în Republica 

Moldova. 

Totodată, Societatea Comercială „Totul pentru copii” societate cu răspundere 

limitată nu este lipsită de dreptul de a solicita decăderea din dreptul asupra mărcii 

la expirarea a 5 ani de la intrarea în vigoare a Legii mărcilor nr. 38 din 29 februarie 

2008, cu prezentarea instanţei a probelor relevante. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul, că 

circumstanţele pricinii au fost stabilite de către prima instanţă, însă normele de 

drept material au fost aplicate eronat şi nu este necesară verificarea suplimentară a 

cărorva dovezi, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa hotărîrea 

primei instanţe şi de a emite o nouă hotărîre, prin care acţiunea Societăţii 

Comerciale „Totul pentru copii” societate cu răspundere limitată împotriva 

societăţii pe acţiuni „Nistru-Vin”, intervenient accesoriu Agenţia pentru 



Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii, de 

respins. 

În conformitate cu art. 417, al. (1) lit. c), art.419 Cod de procedură civilă, 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie, 

d e c i d e 

Se admite recursul declarat de către societatea pe acţiuni „Nistru-Vin”. 

Se casează integral hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 24 noiembrie 2011, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii Comerciale „Totul 

pentru copii” societate cu răspundere limitată împotriva societăţii pe acţiuni 

„Nistru-Vin”, intervenient accesoriu Agenţia pentru Proprietatea Intelectuală cu 

privire la decăderea din drepturile asupra mărcii şi se emite o nouă hotărâre prin 

care: 

Se respinge acţiunea Societăţii Comerciale „Totul pentru copii” societate cu 

răspundere limitată împotriva societăţii pe acţiuni „Nistru-Vin”, intervenient 

accesoriu Agenţia pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din 

drepturile asupra mărcii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, 

Judecătorul                               semnătura             Tatiana Răducanu 

Judecătorii                                semnătura              Vera Macinskaia 

                                                 semnătura               Iulia Cimpoi 

 


