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Dosarul nr. 2-138/09 
 

HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
05 noiembrie 2009        mun. Chişinău  
 

Curtea de Apel Chişinău/Colegiul Civil şi de Contencios administrativ în prima 
instanţă/ , în componenţa: 

 
Preşedintele şedinţei     L. Bulgac 
Grefierul       A. Bolfa 
 

Examinând în şedinţă judiciară deschisă cauza civilă la cererea întreprinderii 

INDUSTRIAL ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A. (Spania) împotriva lui 

Eugeniu Stancu, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI), privind anularea mărcii, 

A STABILIT:  

INDUSTRIAL ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A. (Spania) l-a acţionat în 

judectă pe Eugeniu Stancu, solicitând recunoaşterea mărcii „CARRETILLA” 

conform certificatului nr. 16707 ca fiind înregistrată cu rea-credinţă şi contrar 

legislaţiei în vigoare, cât şi anularea înregistrării mărcii nominalizate pentru 

produsele şi serviciile din clasele 29 şi 30 CIPS. 

În motivarea pretenţiilor înaintate în anul 2004, conform procedurii 

internaţionale de înregistrare a mărcilor, pe numele titularului INDUSTRIAS 

ALIMENTARIA DE NAVARRA, S.A. (Spania). Produsele cu marca sunt 

cunoscute pe larg în Spania, şi pentru mai mulţi ani erau livrate pe teritoriul ţărilor 

CSI, inclusiv în Rusia şi Ucraina. În anul 2006, între compania INDUSTRIAL 

ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A. şi întreprinderea din Republica Moldova, 

„Pizza Pazza” S.R.L. a u avut loc negocieri privind livrarea produselor în 

Moldova. În septembrie 2006 a fost reclamantul a încheiat un contract de livrare a 

produselor cu firma nominalizată, iar la 4 octombrie 2006 a fost efectuată prima 

livrare a produselor respective. La 26.10.2006, pârâtul E. Stancu, care nu fabrică 

nici un fel de produse, a depus la AGEPI cererea de înregistrare, pe numele său, a 
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mărcii CARRETILLA pentru produsele din clasele 29 şi 30 ale Clasificării 

Internaţionale de Produse şi Servicii. La momentul depunerii cererii respective, 

pârâtul putea să ştie despre existenţa mărcii şi despre promovarea ei pe teritoriul 

Republicii Moldova de către reclamant. Ulterior, AGEPI a eliberat pe numele 

pârâtului E. Stancu Certificatul de înregistrare a mărcii „CARRETILLA” nr. 

16707. Considera reclamantul că înregistrarea mărcii nominalizate de către pârât a 

fost efectuată cu rea-credinţă şi nu în scopul blocajului pieţei actelor de concurenţă 

neloială. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului, O. Socolova, a susţinut 

acţiunea înaintată de reclamant, a solicitat admiterea acesteia din motivele invocate 

în cererea de chemare în judecată şi instanţei a declarat, că înregistrarea pe numele 

persoanei fizice, - pârâtului E. Stancu, a mărcii „CARRETILLA” nr. 16707 pentru 

produsele din clasele 29 şi 30 ale Clasificării Internaţionale de Produse şi Servicii 

este una cu rea-credinţă şi efectuată numai în scop de blocaj. Pârâtul şi Servicii 

careva produse din clasele susmenţionate şi cunoştea despre existenţa mărcii 

„CARRETILLA” despre promovarea ei pe teritoriul Republicii Moldova de către 

INDUSTRIAL ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A. (Spania). 

Reprezentantul pârâtului E. Stancu, E. Cureatnicova, nu a recunoscut acţiunea 

înaintată de reclamant, a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată şi instanţei a 

declarat, că produsele cu marca CARRETILLA sunt cunoscute o perioada 

neîndelungată în Spania, deoarece marca respectivă a fost înregistrată în anul 2004. 

Consideră neîntemeiate afirmaţiile reclamantului privitor la faptul, că, la momentul 

depunerii de către pârâtul E. Stancu a cererii privind înregistrarea pe numele său a 

mărcii CARRETILLA, pârâtul putea sa ştie atât despre existenţa mărcii respective 

în Ucraina şi Rusia, cât şi despre promovarea ei pe teritoriul Republicii Moldova. 

Vizavi de aceste afirmaţii ale reclamantului, pârâtul consideră, că urmează a fi 

reţinut faptul, că livrările din Ucraina şi Rusia au fost efectuate în anul 2006 şi tot 

în acelaşi an pârâtul Eugen Stancu a depus cererea pentru înregistrarea mărcii 

CARRETILLA, fapt ce denotă, că acesta nu putea să ştie despre răspândirea mărcii 

CARRETILLA în ţările susmenţionate. Contractul de vânzare-cumpărare încheiat 
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între INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A. şi „Pizza Pazza” 

SRL în septembrie 2006 nu are nici o relevantă cu marca înregistrata de E. Stancu. 

Livrarea în baza acestui contract a fost făcută pe data de 04 octombrie 2006, iar 

pârâtul E. Stancu a depus cererea pentru înregistrarea mărcii pe data de 10 

octombrie 2006, adică peste 6 zile, fapt care denotă pârâtul nu putea să ştie despre 

existenta mărcii CARRETILLA pe teritoriul Republicii Moldova: Stancu E. a 

înaintat la AGEPI o cerere despre înregistrarea mărcii în temeiul Legii privind 

protecţia mărcilor, achitând toate taxele de stat şi respectând procedura de 

înregistrare. Pretenţiile invocate de reclamant în acest sens le consideră 

neîntemeiate. Nu poate explica instanţei ce gen de activitate desfăşoară pârâtul E. 

Stancu, dar consideră că acest fapt nu are nici o importanţă pentru soluţionarea 

pricinii date. În Afară de aceasta, consideră că reclamantul s-a adresat în judecată 

cu omiterea termenului de prescripţie. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, P. 

Bondarescu, a explicat instanţei, că, la 26.10.2006, pârâtul Stancu Eugeniu a depus 

cererea de înregistrare a mărcii verbale CARRETILLA pentru clasele 29 şi 30. Prin 

avizul provizoriu din 03.09.2007, pârâtul a fost informat, că, la înregistrarea mărcii 

CARRETILLA se opune marca internaţională verbală Caretta nr. 686200 din 

04.12.1997, titular – Societe des Produits Nestle S.A., Elveţia, înregistrată pentru o 

parte din produsele din clasa 30. Dat fiind faptul, că E. Stancu nu a avut obiecţii 

vis-a-vis de motivele menţionate în avizul provizoriu, la 21.11.2007 a fost emisă 

Decizia de acceptare parţială a cererii, fiind acceptată înregistrarea cererii pentru 

produsele clasei 29 şi o parte din produsele clasei 30). Dup publicarea cererii în 

BOPI nr. 3/2008, nici o persoană terţă nu a contestat în modul stabilit, în Comisia 

de Apel a AGEPI, înregistrarea mărcii în conformitate. Corespunzător, la 

09.07.2008, a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii u nr. 16707 pe numele 

titularului Stancu Eugeniu, pentru produsele claselor 29 şi 30. Obligaţia 

solicitantului de a acţiona cu bună credinţă reiese din prevederile art. 9 al Codului 

Civil al Republicii Moldova. Conform art.6 al Legii privind protecţia mărcilor, 

precum şi în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova 
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este parte, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică şi juridică 

naţională sau străină. Legislaţia în domeniul mărcilor nu impune condiţia 

desfăşurării activităţii de producţie, de comerţ sau de prestare a serviciilor, la data 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Mai mult ca atât, AGEPI nu este în drept 

să ceară solicitantului prezentarea informaţiei referitor la activitatea acestuia, la 

scopul înregistrării etc., toate acţiunile solicitantului fiind admise reieşind din 

principiile bunei-credinţe. AGEPI nu dispune de informaţia privitor la activitatea 

pârâtului, dar, din datele AGEPI, rezultă că pârâtul are înregistrate pe numele său o 

mulţime de mărci. Art. 3(7) al Tratatului privind dreptul mărcilor (adoptat la 

Geneva la 27 octombrie 1994), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995, prevede expres, că nici o parte 

contractantă nu poate cere ca alte condiţii decât cele care sunt enunţate la alin.(1)-

(4) şi (6) să fie îndeplinite în ceea ce priveşte cererea. În mod special, condiţiile 

următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs de soluţionare: - 

indicaţia conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau 

comercială, cât şi prezentarea dovezii corespunzătoare. La etapa examinării 

semnului în vederea respectării condiţiilor de protecţie a acestuia conform Legii 

privind protecţia mărcilor, s-a constatat că nu există temeiuri legale pentru a 

respinge cererea de înregistrare a mărcii. Pentru AGEPI nu era cunoscut şi nici nu 

putea fi cunoscut motivul de rea-credinţă a solicitantului, toate acţiunile 

solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunei-credinţe conform art. 9 al 

Codului Civil al Republicii Moldova. Consideră, că instanţa de judecată urmează 

să constate împrejurările menţionate în baza probelor prezentate de reclamant, 

pentru a decide anularea mărcii în temeiul înregistrării acesteia cu rea-credinţă. 

Audiind participanţii la proces, analizând materialele pricini, instanţa consideră 

neîntemeiată atât acţiunea iniţială, cât şi cererea reconvenţională şi ambele posibile 

de respingere din următoarele considerente. 

Conform art. 21(1) b) al Legii privind protecţia mărcilor, orice persoană poate 

interveni în instanţa de judecată pentru anularea mărcii. Marca este declarată nulă 

dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de 
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înregistrare a mărcii, ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a 

unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi este promovată în 

Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. La anularea mărcii pe 

motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dacă 

marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă 

marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 

La judecarea cauzei s-a stabilit, că marca CARRETILLA a fost înregistrată în 

anul 2004, conform procedurii internaţionale de înregistrare a mărcilor, pe numele 

titularului INDUSTRIAS ALIMENTARIA DE NAVARRA, S.A. (Spania) (f.d.5). 

Din materialele pricinii (f.d.6-8), rezultă, că produsele cu marca CARRETILLA au 

fost livrate pe teritoriul ţărilor CSI, inclusiv în Rusia şi Ucraina. LA 19 septembrie 

2006, între reclamant, - compania „INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE 

NAVARRA, S.A.” şi întreprinderea din Republica Moldova, „Pizza PAzza” S.R.L. 

a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a produselor din clasele 

respective. Pârâtul E. Stancu s-a adresat la AGEPI cu cerere privind înregistrarea 

mărcii verbale CARRETILLA pentru clasele 29 şi 30 la 26.10.2006 (f.d.64). Din 

informaţia deţinută de AGEPI (f.d.68-72), pe numele pârâtului E. Stancu sunt 

înregistrate 69 de mărci, fapt ce denotă, că pârâtul este bine informat despre 

existenţa mărcilor pe teritoriul Republicii Moldova şi putea şti sau chiar ştia despre 

existenţa mărcii CARRETILLA. Ţinând cont de faptul, că instanţei nu i-au fost 

prezentate careva date despre activitatea desfăşurată de pârâtul E. Stancu, inclusiv 

şi date despre faptul dacă acesta produce sau comercializează careva produse din 

clasele 29 şi 30 ale Clasificării Internaţionale de Produse şi Servicii, instanţa 

concluzionează, că pârâtul a depus cerere de înregistrare a mărcii CARRETILLA 

nu în scopul fabricării şi marcării produselor respective, dar în scopul blocajului 

pieţei şi săvâr irii actelor de concurenţă neloială, fapt ce denotă că pârâtul a 

acţionat cu rea-credinţă. Pretenţiile invocate de reclamant în acest sens instanţa le 

consideră întemeiate. 

Cât priveşte afirmaţiile reclamantului, precum că AGEPI a înregistrat pe numele 

pârâtul E. Stancu marca comercială CARRETILLA cu încălcarea legislaţie în 
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vigoare, instanţa le consideră neîntemeiate, deoarece, prin lege, AGEPI nu este în 

drept şi nici nu are obligaţia să ceară solicitantului prezentarea informaţiei referitor 

la activitatea acestuia, la scopul înregistrării etc., toate acţiunile solicitantului fiind 

admise reieşind din principiile bunei-credinţe. 

Ţinând cont, că în materialele pricinii lipsesc date despre momentul în care 

reclamantul a aflat despre faptul înregistrării mărcii comerciale CARRETILLA pe 

numele pârâtului E. Stancu, instanţa consideră acţiunea depusă în termen. 

Argumentele invocate de reprezentantului pârâtului în această privinţă instanţa le 

consideră nefondate. 

În contextul celor expuse, potrivit prevederilor art. 238-242, CPC al RM, 

instanţa. 

Admite acţiunea. 

Recunoaşte faptul, că marca verbală „CARRETILLA” pentru produsele şi 

serviciile din clasele 29 şi 30 conform Clasificării Internaţionale de Produse şi 

Servicii a fost înregistrată pe numele pârâtului Eugeniu Stancu ca urmare a 

acţionării acestuia cu rea-credinţă şi în scop de blocaj. 

Anulează înregistrarea mărcii verbale „CARRETILLA”, conform Certificatului 

nr. 16707 pentru produsele şi serviciile din clasele 29 şi 30 CIPS. 

Hotărârea este cu drept de recurs în Curtea Supremă de justiţie a RM în termen 

de 20 de zile. 

 

Preşedintele şedinţei    L. Bulgac 


