
dosarul nr.2-122/07 

HOTĂRÎRE 

în numele Legii 

02 noiembrie 2007                                                                    mun. Chişinău 

Curtea de Apel Chişinău, instanţa de drept comun 

având în componenţa sa 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                Anatol Pahopol 

Grefier                                                                          Ala Bolfa 

cu participarea interpretului                                         Ana Neagul 

examinând în şedinţa de judecată publică în procedura specială pricina la 

cererea de chemare în judecată a Societăţii cu Răspundere Limitată 

„BREVETMARCSERVICE” în interesele „Bausch & Lomb Inc.” împotriva SRL 

„Centrul Metodicilor Netradiţionale”, Filimonenco Elena, intervenientul principal 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelctuală a RM (AGEPI) despre 

recunoaşterea înregistrării în calitate de concurenţa neloială,- 

A CONSTATAT: 

SRL „BREVETMARCSERVICE” s-a adresat cu cerere de chemare în 

judecată în interesele companiei „Bausch & Lomb Inc.”, solicitând recunoaşterea 

înregistrării mărcii comerciale „Bausch & Lomb” ca act de concurenţă neloială. În 

motivarea acţiunii a indicat următoarele: 

„Bausch & Lomb Inc.” este o companie cu extindere şi renume mondial în 

domeniul îngrijirii ochilor, fiind fondată în anul 1853, are venit anual de 

aproximativ 2 miliarde de dolari şi aproximativ 12000 de angajaţi în peste 35 de 

ţări. Produsele „Bausch & Lomb Inc.” sunt disponibile în peste 100 de ţări din 

toată lumea, deţine mai mult de 5000 de patente pentru invenţiile, intră în lista 

„Fortune 500” la rând cu marele producători din lume ca „Coca-Cola”, 

„Microsoft” şi alt. Sediul central al companiei este în or.Rochester, New Zork 

USA. Întreprinderea are trei linii de producţie: Vision Chirurgical şi Farmaceutic, 

este organizator şi sponsorul diferitor concursuri sportive din lume, jocurilor 

olimpice în anul 1993 din oraşele AIbervilie şi Lillehammer din anii 1994 şi în 



or.Atlanta din anul 1996. Compania foloseşte denumirea „Bausch & Lomb” în 

calitate de marcă producţiei din anul 1876, marca comercială dată fiind înregistrată 

în diferite ţări din lume, inclusiv în SUA din anul 1981, obţinând o reputaţia 

internaţională înaltă. 

Din momentul creării şi la momentul de faţă compania „Bausch & Lom Inc.” 

sa specializat în domeniul fabricării, distribuirii şi importator oficial al produselor 

optice, de asemenea aceste produse au fost exportate în numeroase ţări, afirmaţie 

susţinută prin multiple facturi, materiale publicitare şi alte documente. Vânzările în 

Republica Moldova au fost efectuate prin intermediul diferitor firme, inclusiv şi 

SRL”Centrul Metodicilor Netradiţionale”. Însă, întreprinderea dată a dorit să 

devină unicul importator a producţiei companiei „Bausch & Lomb Inc.” şi să 

înlătură de pe piaţa de desfacere a Republicii Moldova altor agenţi economici. În 

vederea atingerii acestui scop, Elena Filimonenco a făcut tentativă de înregistrarea 

mărcii solicitate pe numele SRL”Centrul Metodicilor Netradiţionale”, pentru a 

pune restricţii altor agenţi economici pentru a livra mărfurile şi produsele firmei ce 

creează o situaţie de concurenţă neonestă. 

La data de 21.10.2004 la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale a fost depusă cererea privind înregistrarea mărcii verbale BAUSH & 

LOMB pe numele d-nei Filimonenco Elena, care este administrator, fondator şi 

soţia altui fondator a SRL”Centrul Metodicilor Netradiţionale”. La momentul 

depunerii cererii în Republica Moldova compania „Bausch & Lomb Inc.” nu avea 

înregistrare asupra mărcii verbale BAUSH & LOMB şi Agenţia de Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale a înregistrat marca pe numele d-nei Filimonenco 

Elena şi i s-a eliberat certificatul cu nr.13588. În consecinţă, pârâţii au obţinut 

posibilitatea de a interzice altor agenţi economici de a importa în Republica 

Moldova producţia companiei „Bausch & Lomb Inc.”. Ulterior SRL”Centrul 

Metodicilor Netradiţionale” a întreprins şi alte acţiuni care pot fi calificate ca 

concurenţa neloială: la data de 25.05.2006 Filimonenco Elena s-a adresat către 

compania cu scrisoare solicitând încheierea contractului excluziv privind importul 

mărfurilor companiei, a cerut compensaţia în mărime de 75000 dolari SUA. 



Consideră că acţiunile pârâţilor privind înregistrarea mărcii sus-numite dovedesc 

rea-credinţă intenţiilor lor şi scopul obţinerii preferinţelor nejustificate la 

importarea şi comercializarea mărfurilor companiei, contravin prevederilor art.21 

Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr.588-XIII din 

22.09.1995 şi art.8 a Legii privind protecţia concurenţei. 

În şedinţa de judecată reprezentantul „BREVETMARCSERVICE” SRL 

Mariana Zubco a susţinut cererea de chemare în judecată din motivele expuse şi a 

solicitat anularea înregistrării mărcii BAUSH & LOMB conform înregistrării 

mărcii nr.13588 ca fiind nelegitimă şi neîntemeiată. 

Reprezentantul pârâtului SRL”Centrul Metodicilor Netradiţionale” şi a 

copârâtei Filimonenco Elena - Socolova Olga a solicitat respingerea cererilor 

acţiunii şi a explicat că la data de 21.10.2004 Filimonenco Elena a depus la 

Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale cererea privind 

înregistrarea mărcii verbale BAUSH & LOMB. Agenţia de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale a înregistrat marca pe numele dnei Filimonenco Elena şi i s-

a eliberat certificatul cu nr.13588. Consideră că nu poate fi aplicat art.8 din Legea 

cu privire la protecţia concurenţei, întrucât nici Filimonenco Elena, nici 

SRL”Centrul Metodicilor Netradiţionale” nu au folosit o marcă străină, nu au 

fabricat şi nu au copiat produsele companiei BAUSH & LOMB. De asemenea, 

Filimonenco Elena în conformitate cu art.4 din Legea privind mărcile a depus o 

cerere de înregistrare a mărcii care a fost recunoscută conform tuturor condiţiilor 

legale şi înregistrată în modul stabilit de lege. 

Reprezentanţii Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 

Natalia Ştirbu şi Lilian Ganea cererile acţiunii nu le-au recunoscut şi au explicat că 

constatarea actului de concurenţă neloială, este un motiv care necesită a fi 

examinată în procedură specială prevăzută de art.279 lit.a) a CPC RM. De fapt, 

titularul al mărcii nr.13588 solicitate spre anulare este persoana fizică dna 

Filimonenco Elena. Cererea de înregistrare a mărcii verbale BAUSH & LOMB a 

fost depusă conform procedurii naţionale la data de 20.10.2004 pentru clasele 05, 

09 şi 10. La data de 19.07.2005, în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii 



s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru publicarea cererii şi conform 

art.13 /2/ din Legea privind mărcile şi denumirile de origine ale produselor s-a 

decis publicarea cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate 

Intelectuală nr.8/2005. Conform art.17 din Legea nr.588/1995, orice persoană este 

în drept, în termen de 3 luni de la data publicării cu privire la înregistrarea mărcii 

să depună contestaţie la Comisia de Apel a Agenţia de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale împotriva înregistrării mărcii. O asemenea cerere în 

termenul menţionat nu a fost depusă. În consecinţă, în temeiul art.18 /1/ şi 19 din 

Legea nr.588/1995, la 01.05.2005 Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale a emis decizia privind înregistrarea mărcii solicitate şi acordarea 

protecţiei pe un termen de 10 ani cu începere de la 21.10.2004. 

Audiind participanţii la proces, verificând materialele pricinii, instanţa 

consideră că cerere de chemare în judecată este întemeiată şi urmează a fi admisă 

din următoarele considerente: 

În conformitate cu art.2 a Legii RM nr.588 din 22.09.1995 „Privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor”: (1) Marca de produs şi marca de serviciu (în 

continuare - marcă) constituie orice semn sau orice combinaţie de semne 

susceptibile de reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea produselor sau 

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei 

persoane fizice sau juridice. (2) Pot fi înregistrate ca mărci astfel de semne, cum ar 

fi: cuvintele (inclusiv numele de persoane), literele, cifrele, elementele figurative şi 

combinaţiile de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne perceptibile 

vizual. (4) Marca poate fi individuală sau colectivă. Marca individuală este marca 

ce aparţine unei singure persoane fizice sau juridice. Marca colectivă este marca 

destinată pentru a deosebi produsele sau serviciile respective fabricate şi 

comercializate ori serviciile prestate de membrii unei uniuni, asociaţii economice 

sau ai unei alte asociaţii (în continuare - asociaţie) de cele aparţinând altor 

persoane fizice sau juridice. 

În conformitate cu art. 7 a Legii nr.588 din 22.09.1995 „Privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor# (1) Sânt excluse de la protecţie şi nu pot fi 



înregistrate: 1) mărcile care nu îndeplinesc condiţiile specificate la art.2 alin. (1); 

2) mărcile care sânt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii lipsite de 

caracter distinctiv, în special compuse numai din: a) semne sau indicaţii devenite 

generice sau uzuale; b) semne care reprezintă litere şi/sau cifre separate, lipsite de 

o executare grafică deosebită, liniile şi figurile geometrice simple, de o singură 

culoare; c) semnele sau indicaţiile care pot servi în comerţ pentru a desemna 

specia, calitatea, cantitatea, însuşirile, destinaţia, valoarea sau timpul fabricării 

produselor ori prestării serviciilor, sediul producătorului, precum şi alte 

caracteristici; d) semnele care constituie o indicaţie geografică. (8) Dacă marca, 

până la data depozitului naţional reglementar, a fost folosită în procesul fabricării 

şi comercializării produselor şi serviciilor cel puţin 5 ani, dobândind caracter 

distinctiv, şi este bine cunoscută consumatorilor din Republica Moldova, cererea 

de înregistrare a ei nu poate fi respinsă în temeiul alin.(1), cu excepţia cazurilor 

când marca este constituită numai dintr-o indicaţie geografică. 

În conformitate cu art.8 a Legii cu privire la concurenţă, act de concurenţă 

neloială prezintă utilizarea samovolnicia, totală sau parţială, a mărcii care aparţine 

altui agent economic, precum şi copierea formei, ambalajului, oformarea exteriore 

a produsului altui agent economic. 

Părţile nu pun la îndoială faptul că marca de produs „Bausch & Lomb” 

aparţine companiei „Bausch & Lomb Inc.”, reclamantul a prezentat probele 

veridice privind extinderea largă şi renume mondială acestei mărci în domeniul 

îngrijirii ochilor, fabricarea producţiei medicale cu folosirea designului şi 

tehnologiilor inovatoare, ultima fiind bine cunoscută consumatorilor din Republica 

Moldova. 

La data de 20.10.2004 Filimonenco Elena a depus la Agenţia de Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale cererea, prin care a solicitat înregistrarea mărcii 

verbale BAUSH & LOMB pentru clasele 05, 09 şi 10 inclusiv: 

05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice de uz medical; 

substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru 

pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; 



dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, 

erbicide; 

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, 

cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control 

(verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru 

conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea 

curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea 

sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; 

distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu prepiată; case 

înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi 

calculatoare, extinctoare; 

10 - aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, 

membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material pentru suturi. 

Conform art.13 /2/ a Legii privind mărcile şi denumirile de origine ale 

produselor, cererea de înregistrare a mărcii BAUSH & LOMB a fost publicată în 

Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr.8/2005 (f.d.32). La data de 

01.05.2005 Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a emis decizia 

privind înregistrarea mărcii solicitate şi acordarea protecţiei pe un termen de 10 ani 

cu începere de la 21.10.2004, eliberând Filimonenco Elenei Certificat de 

înregistrare a mărcii nr.13588 (f.d.66). Prin informaţia Camerei Înregistrării de Stat 

nr.115 din 22.03.2007 se confirmă faptul că Filimonenco Elena este asociată a 

SRL”Centrul Metodicilor Netradiţionale” cu cota de participare 49,59% (f.d.42-

43). 

Din probele prezentate de către părţi: scrisoarea nr.14 din 25.05.2006 (f.d.36-

37), dispoziţie de plată nr.178 din 07.09.1998 (f.d.105), programa seminarului din 

30.09.1998 (f.d.106), dispoziţie de plată nr.190 din 15.09.1999 (f.d.107), programa 

seminarului din 29.09.1999 (f.d.108), dispoziţie de plată nr. 182 din 15.09.1998 

(f.d.109), scrisoarea Ministerului sănătăţii al RM nr.0701/455 din 01.10.1998 

(f.d.110), autorizaţie de utilizare nr.98/178-3 din 03.11.1998 (f.d.111), rezultă că 

SRL”Centrul Metodicilor Netradiţionale”, cel puţin din anul 1994 importă şi 



comercializează produsele companiei „Bausch & Lomb Inc., inclusiv lentile de 

contact în set cu mijloace de îngrijire, organizează seminarele tematice. 

Declaraţiile vamale studiate în şedinţa de judecată confirm faptul că aceste produse 

sânt importate în Republica Moldova şi de alţi agenţi economici (f.d.121-130). 

Comparând marca verbală înregistrată de către Filimonenco Elena - BAUSH 

& LOMB, cu marca comercială „Bausch & Lomb” instanţa găseşte o singură 

diferenţă în înscrierea lor – lipsa în denumirea mărcii verbale literei „C”., astfel, 

folosirea acestei mărci verbale şi protejarea ei în urma înregistrării de către Agenţia 

de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale la cererea Elenei Filimonenco, ceia 

ce prezumă dificultăţi pentru diferiţi agenţi economici la importul produselor 

companiei „Bausch & Lomb Inc.” în urma aplicării măsurilor de protejare a mărcii 

verbale menţionate, şi riscul de confuzie pentru consumatorul mediu la 

comercializarea acestor produselor. 

Analizând scrisoarea nr.14 din 25.05.2006 administratorului SRL”Centrul 

Metodicilor Netradiţionale” Elenei Filimonenco adresează reprezentantului 

companiei „Bausch & Lomb Inc.” în domeniul proprietăţii intelectuale - SRL 

„BREVETMARCSERVICE”, instanţa conchide că însuşi pârâta recunoaşte faptul 

înregistrării mărcii verbale BAUSH & LOMB cu scopul înlăturării din piaţa de 

desfacere a Republicii Moldova altor agenţilor economici, astfel reprezintă un act 

de concurenţă neloială (f.d.36-37). 

În baza celor expuse, în temeiul art.2, 7 a Legii nr.588 din 22.09.1995 

„Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor”, art.279-280, 281 alin.2 

lit.n), 285 CPC RM instanţa de judecată, - 

HOTĂRĂŞTE: 

Admite integral cererea de chemare în judecată a Societăţii cu Răspundere 

Limitată „BREVETMARCSERVICE” în interesele „Bausch & Lomb Inc.” 

Recunoaşte faptul că înregistrarea de către Agenţia de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale la cererea Elenei Filimonenco mărcii verbale BAUSH & 

LOMB conform certificatului nr.13588 ca act de concurenţa neloială. 



Hotărîre cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 de 

zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

 
Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău                                      Anatol Pahopol 
 

 

 


