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Dosar nr. 2-134/06 
HOTĂRÂRE 

ÎN NUMELE LEGII RM  
 

01 decembrie 2006              mun. Chişinău  
 

Instanţa de contencios administrativ a 
Curţii de Apel Chişinău  

 
Având în componenţa sa: 
Preşedinte de şedinţă, judecător -   Sergiu Arnăut 
Grefier -      Olesea Ţurcan 
 

Examinând în şedinţă publică de chemare în judecată cererea S.R.L. „AQUAPHOR” către 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, şi intervenientul accesoriu Dumitru Galupa, 

privind încălcarea dreptului comercial, înregistrarea ilicită de marcă comercială, inducerea în 

eroare a consumatorului 

CONSTATĂ: 

Reclamantul S.R.L. „AQUAPHOR” s-a adresat în instanţa de judecată cu cererea sus 

indicată către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală solicitând anularea Hotărârii 

Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 20.04.2006 privind 

continuarea de înregistrare a mărcii. 

În motivarea cerinţelor înaintate, reclamantul a indicat că semnul verbal AQUAPHOR 

reprezintă o denumire identică cu denumirea întreprinderii contestatarului – OOO 

„AQUAPHOR”, RU, acesta din urmă fiind cunoscut pe piaţa  naţională şi internaţională. 

Semnul AQUAPHOR a fost înregistrat în Rusia, Ucraina şi toate ţările baltice pe numele 

OOO „AQUAPHOR”, RU, iar produsele cu asemenea semne sunt identice cu cele solicitate 

pentru înregistrare de către Dumitru Galupa, MD. 

Reprezentantul reclamantului S.R.L. „AQUAPHOR”, obiectând împotriva înregistrării 

mărcii verbale AQUAPHOR a atenţionat că motivul  pentru care a fost solicitată înregistrarea 

mărcii respective pe numele dlui Galupa, este faptul că la momentul depunerii cererii de către dl 

Galupa, marca  AQUAPHOR era deja cunoscută pe piaţa Moldovei datorită realizării produselor  

marcate cu acest semn prin intermediul mai multor distribuitori: „EXOIL-GRUP” S.R.L. reţeaua 

magazinelor „BOMBA”, reţeaua magazinelor „ALINA ELECTRONIC”, întreprinderea 

„ELECTROLAND” S.R.L. 

În şedinţa de judecată au fost prezentate materiale privind marca AQUAPHOR înregistrată 

după producătorul din Sankt-Peterburg, Rusia, precum  şi scrisorile ce confirmă comercializarea 

produselor marcate cu semnul respectiv eliberate de o parte din reprezentanţii distribuitorilor. 
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S-a susţinut că solicitantul s-a folosit de reputaţia reclamantului care este orientat spre 

producerea filtrelor destinate consumatorului cu capacitate medie de cumpărare, acesta fiind un 

motiv suplimentar pentru depunerea cererii de înregistrare a mărcii în litigiu. 

Pentru motivele menţionate mai sus, în temeiul prevederilor art. 8 al Convenţiei de la Paris 

şi art. 7(2) al Legii  nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

reprezentantul reclamantului a solicitat respingerea înregistrării mărcii verbale AQUAPHOR pe 

numele Dumitru Galupa, MD. 

Reprezentantul pârâtului Sv. Cerneţchi nu a recunoscut acţiunea, a solicitat respingerea 

acţiunii şi menţinerea hotărârii Comisiei de Apel, considerând-o legală şi întemeiată. S-a 

atenţionat că semnul  „AQUAPHOR” nu beneficia de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova. 

În temeiul materialelor prezentate la AGEPI motivul de refuz al semnului verbal  AQUAPHOR, 

invocat de reprezentantul reclamantului, nu poate fi luat în consideraţie, deoarece denumirea de 

firmă binecunoscută pe teritoriul RM se recunoaşte de instanţa de judecată, şi nu ţine de 

competenţa AGEPI. Reclamantul nu a prezentat probele ce confirmă că denumirea firmei 

AQUAPHOR este cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform prevederilor art. 7(3)a. 

A mai adăugat că nu au fost prezentate dovezi de inducere posibilă a consumatorului în 

eroare în privinţa produselor sau producătorului. Astfel, Comisia de Apel a susţinut decizia 

examinării din 22.03.2006 privind înregistrarea semnului AQUAPHOR în calitate de marcă pe 

numele solicitantului D. Galupa şi a respins revendicările reclamantului. 

Reprezentantul intervenientului D. Galupa – O. Socolova a cerut respingerea acţiunii ca 

neîntemeiată şi a susţinut că nu este de acord cu motivele expuse de reclamant care solicită 

anularea Hotărârii Comisie de Apel AGEPI şi respingerea mărcii în baza prevederilor art. 8 al 

Convenţiei de la Paris, privind protecţia numelui comercial. S-a atenţionat că denumirea de firmă 

a reclamantului diferă din punct de vedere grafic de semnul depus la înregistrare. Certificatul de 

înregistrare a întreprinderii eliberat pe numele OOO АКВАФОР (transliterare ACVAFOR). Însă 

reclamantul nu a dovedit folosirea la 100% a denumirii de firmă a întreprinderii, deoarece 

denumirea de firmă a întreprinderii ce a depus contestaţia la AGEPI şi acţiunea în judecată este 

diferită de denumirea firmei utilizată pentru vânzarea producţiei. 

De asemenea, reprezentantul intervenientului a reclamat că dl D. Galupa a înregistrat marca 

cu bună credinţa pentru marcarea produsului autohton, şi el este concomitent şi deţinătorul 

Certificatului de înregistrare a modelului de utilitate cu titlul „Dispozitiv pentru epurarea şi 

condiţionarea apei”, şi conlucrează cu SRL „LICAON-LUX”, producătorul autohtone de filtre în 

Republica Moldova. 

Audiind explicaţiile părţilor şi obiecţiile reprezentantului intervenientului accesoriu, 

administrând probele sub formă de înscrisuri anexate la materialele dosarului, verificând 
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argumentele invocate în coraport cu normele incidente în domeniul, instanţa conchide că 

acţiunea urmează a fi respinsă ca neîntemeiată din următoarele considerente. 

Potrivit materialelor dosarului se constată că la data depunerii cererii de înregistrare a 

mărcii. „AQUAPHOR” de D. Galupa semnul „AQUAPHOR” nu beneficia de protecţie pe 

teritoriul Republicii Moldova, deoarece nu era legal înregistrată în calitate de marca şi nici nu era 

recunoscut drept marcă notorie. 

Conform art. 4 alin. (1) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

protecţia juridică a mărcii se asigură în temeiul înregistrării ei, în modul stabilit la AGEPI, cu 

excepţia mărcilor notorii protejate fără înregistrare în conformitate cu art. 6-bis al Convenţiei de 

la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. În urma acestor prevederi, importul unei cantităţi 

de marfa din străinătate, nu este suficient pentru a obţine o reputaţie bună printre consumatori, de 

a asigura cunoaşterea produsului şi producătorului, mai mult ca atât, de a beneficia de protecţie 

în alt mod decât cel prevăzut de lege. 

S-a mai constatat, că la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, semnul   

„AQUAPHOR” nu reprezenta denumire de firmă (sau părţi ale loc) bine cunoscute în Republica 

Moldova şi denumirea firmei reclamantului conform materialele prezentate ţi şedinţa de judecată 

diferă din marea AQUAPHOR solicitantului D. Galupa. 

Acest fapt exclude aplicarea prevederilor art. 7 alin (3) lit. a) din Legea privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor şi art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale. 

Potrivit art. 7 alin (2) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, nu 

se admite înregistrarea ca marcă sau elemente ale ei, a semnelor false sau care ar putea induce în 

eroare consumatorul în privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora.  

Careva alte temeiuri pentru anularea Hotărârii Comisie de Apel AGEPI din 20.04.2006, prin  

care s-a respins revendicarea reclamantului şi s-a menţinut în vigoare decizia AGEPI de 

înregistrare a mărcii „Aquaphor” pe numele solicitantului D. Galupa, nu s-au stabilit, şi deaceia 

instanţa consideră decizia contestată drept legală. 

În conformitate cu art. 238, 241 CPC SRL „AQUAPHOR”; art. art. 4, 7, 10, 14 Legii  

nr. 588-XIII din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, instanţa, 

HOTĂRĂŞTE: 

Respinge ca neîntemeiată cererea SRL „AQUAPHOR” privind anularea Hotărârii  Comisie 

de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 20.04.2006. 

Hotărârea cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 zile. 


