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HOTĂRÎRE 
În numele Legii 

 
05 decembrie 2011       mun. Chişinău 
 
Colegiul civil al Curţii da Apel Chişinău 
(în prima instanţă) 
Având în componenta sa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul     A. Gavriliţa 
Grefierul         O. Stavila 
 
examinând în şedinţă publică  pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

depusă de către SRL Almaian împotriva Open-Type Joint Stock Company „ROT –

FRONT”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova privind decăderea parţială din drepturile asupra mărcii 

internaţionale 840022,- 

constată: 

Reclamantul SRL Almaian la data de 27.01.2011 a depus în instanţă cerere de 

chemare în judecată împotriva Open-Type Joint Stock Company ,ROT-FRONT”, 

intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a RM 

privind decăderea parţială din drepturile asupra mărcii internaţionale 840022 

„Золотая Нива”, titular Open-Type Joint Stock Company „ROT-FRONT” pentru 

produsele din clasa 30 „zahăr, orez, făină, preparate făcute din cereale, pâine, 

produse de patiserie” pe teritoriul Republicii Moldova din motiv de neutilizare a 

acesteia pentru o perioadă de mai mult de 5 ani. 

In motivarea acţiunii reprezentantul reclamantului a indicat că, produce 

produse marcate cu semnul combinat „LANUL DE AUR”, care în conformitate cu 

Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor de la Nisa, aplicată în 

domeniul mărcilor, se clasifică în clasele 16, 30, 31 , 39. 

Reclamantul a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a RM 

o cerere de înregistrare a mărcii, depozit nr. 025332 din 28.05.2009 pentru semnul 

combinat „LANUL DE AUR” pentru clasele de produse şi servicii 16, 30, 31 şi 39. 

La publicarea cererii în Buletinul Oficial de proprietate Industrială nr. 7/2009 nici 

o persoană terţă interesata nu s-a opus acestei înregistrări. Totodată, în cadrul 
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examinării în fond expertiza AGEPI din oficiu a emis Aviz provizoriu, considerând 

că marca „Золотая Нива” nr. 840022 este un impediment la înregistrarea 

depozitului pentru produsele solicitate din clasa 30, invocând motivele relative 

stabilite în art. 8 al. (1) lit. b) a Legii privind protecţia mărcilor, crearea riscului de 

confuzie pentru consumator. 

Reclamantul nu este de acord cu invocarea riscului de confuzie din motivul, 

că consumatorul nu are în fată marca opusă pentru produse identice, ea nefiind 

efectiv utilizată pe teritoriul Republicii Moldova. 

Marca „Золотая Нива” nr. 840022 a fost înregistrata in Republica Moldova, 

însa nu este folosita pentru toate produsele. Din acest motiv art. 5 lit. c) al 

Convenţiei de la Paris, art. 15 şi 19 ale Acordului TRIPS, art. 14 şi 20 ale Legii 

38/2008 privind protecţia mărcilor prevăd decăderea din drepturi asupra mărcii, în 

caz de nefolosire pe o perioada neîntreruptă de 5 ani. 

Mai invocă reprezentantul reclamantului că necătând la faptul că proba actelor 

de folosire a mărcii este pusă în sarcina pârâtului reclamantul studiind piaţa din 

Republica Moldova şi având răspunsurile organelor competente, considera, că nu 

sunt notificate cazuri de utilizare efectivă a mărcii IR 840022 pentru produsele 

solicitate, încât să poată fi îndeplinită funcţia acesteia, reglementată prin 

dispoziţiile art. 2 al Legii nr. 38/2008 în calitate de „semn susceptibil de 

reprezentare grafică care” serveşte la deosebirea produselor şi/sau a serviciilor unei 

persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane”. În Republica Moldova nu 

au existat în aceasta perioadă nici motive care nu depind de voinţa pârâtului care ar 

justifica nefolosirea mărcii, conform înregistrării internaţionale 840022 atât 

personal cât şi prin intermediul a terţe persoane. 

Probele privind nefolosirea acesteia se confirmă prin informaţia obţinută de la 

Camera înregistrării de Stat, AGEPI care exclude ipoteza utilizării efective a 

mărcii „Золотая Нива” pentru produsele identice cu ale reclamantului prin 

intermediul unor alte terţe persoane, cu care titularul ar fi încheiat raporturi 

juridice. Produsele alimentare conform prevederilor Legii privind produsele 

alimentare nr. 78-XV din 18.03.2004 fiind supuse certificării însa potrivit 
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răspunsului Institutului Naţional de Standartizare si Metrologie nr. 91 02-02 

/27.01.2011 se confirmă că, în perioada ultimilor 5 ani nu a fost eliberat nici un 

certificat de conformitate pentru produsele alimentare cu marca comerciala 

„Золотая Нива”, producător Rot Front, astfel aceste produse nu au putut fi 

comercializate pe teritoriul RM. 

Mai menţionează, ca nici meniul produselor din paginile web ale pârâtului în 

ţara sa de origine, nu conţine, în afara de produsele de cofetărie comercializate, 

oricare altele din produsele cuprinse prin protecţie în înregistrarea internaţională 

contestată şi anume: „zahăr, orez, făină, preparate făcute din cereale, pâine, 

produse de patiserie”. Prin aceasta considera reprezentantul reclamantului, pârâtul 

confirmă modul în care real foloseşte marca IR 840022, care în realitate este 

limitată la produsele de cofetărie. 

În aceste condiţii sunt aplicabile prevederile art. 20 al (2) ăl Legii 38/2008 or, 

pârâtul utilizează numai o parte din produsele la care dispune de marcă. 

În această ordine pârâtul nu a adus probe de utilizare a mărcii IR 840022 

pentru alte produse, în afară de cele de cofetărie or contractele prezentate ca probe 

şi anexate au ca obiect comercializarea produselor de cofetărie cu utilizarea mărcii 

„Золотая Нива”pe teritoriul Republicii Moldova Sondajul de opinie, prezentat de 

pârât, are de asemenea ca obiect studiul cunoaşterii produselor de cofetărie - p. 2 şi 

p. 3 ale sondajului si nu se referă la nici unul din produsele la care pretinde de a 

înregistra marca reclamantul 

Ca motiv de decădere din drepturi se invoca prevederile art. 14, 20 şi 83 ale 

Legii 38/2008 privind protecţia mărcilor; adică neutilizarea mării timp de 5 ani 

după înregistrare. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului în baza procurii Ciubuc 

Iulia a susţinut cererea de chemare în judecată si a solicitat admiterea acesteia în 

sensul formulat. 

Reprezentantul pârâtului în baza procurii Socolova Olga în şedinţa de judecata 

a solicitat respingerea acţiunii, considerând-o neîntemeiata fiindcă marca este 

utilizată. De asemenea, dat fiind faptul că în recetele produselor de cofetărie sunt 
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utilizate componente ca făină, zahăr şi altele consideră reprezentantul pârâtului, că 

trebuie de păstrat lista produselor la clasa 30 în întregime după cum a fost 

înregistrată. La fel consideră că marca Золоти Нива” ca urmare a utilizării în 

Republica Moldova a devenit cunoscută prezentând în acest sens Sondajul 

sociologic, petrecut în luna septembrie 2011 în unele centre comerciale din mun. 

Chişinău, Bălti si Tiraspol la tejghelele cu produse de cofetărie. În concluzie 

autorii sondajului consideră că consumatorul nu confundă mărcile, iar marca 

„Золотая Нива” este cunoscuta de 73 de procente din consumatorii interogaţi. 

De rând cu aceasta reprezentantul pârâtului a recunoscut parţial acţiunea, în 

partea ce ţine de produsele din clasa 30: orez, tapioca, sago, făină şi preparate 

făcute din cereale, pâine, îngheţată, miere. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu - Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, în baza procurii Matveev Măria, s-

a expus în favoarea  soluţionării pricinii la discreţia instanţei de judecata deoarece 

părţile nu invocă careva pretenţii faţă de AGEPI. Respectiv nici AGEPI nu are 

careva pretenţii fată de părţile aflate in acest litigiu. Totodată a explicat instanţei 

că, reclamantul SRL Almaian a depus cerere de înregistrare a mărcii depozit 

025332 pentru produse din clasele 16, 30, 31 şi 39 în urma examinării cererii 

AGEPI a, emis Aviz provizoriu de rest ungere parţială a înregistrării mărcii din 

motivul opunerii mărcii nr. 840022 „Золотая Нива” pentru produsele din clasa 30, 

pe numele pârâtului ROT FRONT SRL. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, apreciind probele administrate 

în raport cu circumstanţele pricinii, analizând temeinicia pretenţiilor înaintate 

instanţa de judecată consideră că cererea de chemare în judecata este întemeiată şi 

urmează a fi admisă, din următoarele considerente în conformitate cu prevederile 

art. 14 al. (1) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, 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 
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legi, cu excepţia cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare. Iar art. 

20 alin (1) lit. a) al aceleiaşi legi stipulează că, 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, daca în decursul unei perioade 

neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei 

utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele sau serviciile pentru care 

este înregistrată. 

La judecarea pricinii s-a stabilit, că reclamantul SRL Almaian a depus la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova o cerere de 

înregistrare a mărcii, depozit nr. 025332 din 28.05.2009 pentru semnul combinat 

„LANUL DE AUR” pentru clasele de produse şi servicii 16, 30, 31 şi 39 (f.d.5). 

Potrivit avizului provizoriu din 27.01.2010, AGEPI a constatat, că înregistrării 

mărcii solicitate a fost opusă marca „Золотая Нива” nr. 840022, titular fiind Open-

Type Joint Stock Company „ROT –FRONT” (f.d.6) pentru produsele din clasa 30, 

fiind invocate motivele relative stabilite în art. 8 al. (l) lit. b) al Legii privind 

protecţia mărcilor. 

Astfel, este stabilit faptul, ca pârâtul Open-Type Joint Stock Company „ROT 

–FRONT” este titularul mărcii internaţionale nr. 840022 pentru produse din clasa 

05 si 30 (f.d.8). 

Potrivit Clasificării internaţionale de la Nisa, Clasa 30 a înregistrării conţine: 

cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină si preparate 

făcute din cereale, pâine, produse de patiserie si cofetărie, îngheţată, miere, sirop 

de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; 

gheaţă. 

În şedinţa de judecată s-a mai stabilit de asemenea, că pârâtul utilizează pe 

teritoriul Republicii Moldova numai produsele de cofetărie.  

Astfel, produsele cuprinse în clasa 30 conform Hotărârii Guvernului nr. 1469 

din 30.12 2004, în vigoare în perioada în litigiu, erau supuse certificării 

conformităţii obligatorii. 
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În cadrul examinării pricinii a fost prezentata scrisoarea Institutului Naţional 

de Standardizare şi Metrologie nr. 91-02-02 /27 01 2011, prin care s-a constatat că, 

conform informaţiilor deţinute, în perioada 31 decembrie 2005 - 31 decembrie 

2010 nu au fost eliberat nici un certificat de confomitate pentru produsele 

alimentare cu marca comercială „Золотая Нива” producător ROT FRONT, Rusia 

(f.d.131) iar lipsa certificării obligatorii din partea organului abilitat, instanţa 

considera ca probă, că produsele menţionate nu au fost efectiv utilizate în această 

perioadă.  

De asemenea s-a stabilit, că titularul nu a înregistrat în Republica Moldova 

întreprindere sau filială pentru a utiliza singur mărcile sale. Aceasta se confirmă 

prin răspunsul Camerei înregistrării de Stat din 19.01.2011 nr. 30 (f.d.7), precum şi 

prin Extrasul din baza de date a AGEPI anexat AGEPI nr. 170 din 17.02.2011 

(f.d.127) din care se constată, că nu s-a înregistrat la AGEPI de către pârât un 

contract de licenţă referitor la  marca IR 840022. 

Careva motive întemeiate care ar justifica neutilizare mărcii conform 

înregistrării internaţionale 840022 atât personal cât şi prin intermediul a terţe 

persoane, reprezentantul pârâtului nu a invocat. 

Astfel, informaţia obţinută exclude ipoteza utilizării efective a mărcii 

„Золотая Нива” pentru produsele identice cu ale reclamantului prin intermediul 

unei alte persoane, cu care titularul ar fi încheiat raporturi juridice. 

Conform art. 20 alin (2) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38/2008, în 

cazul în care motivul decăderii este valabil doar numai pentru o parte din produsele 

şi/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, titularul este declarat decăzut 

din drepturi numai pentru produsele şi/sau serviciile respective. 

Extrasele anexate la dosar din paginile web ale pârâtului nu conţin în afară de 

produsele de cofetărie comercializate, oricare altele din produsele cuprinse prin 

protecţie în înregistrarea internaţională contestată şi anume: zahăr, orez, făină, 

preparate făcute din cereale pâine produse de patiserie. 

Aceste fapte reprezintă un mod de utilizare a mărcii prin care însăşi pârâtul 

dovedeşte real limitarea listei produselor din clasa 30 pentru care a fost înregistrată 
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marca IR 840022. Din înscrisurile prezentate pentru vizualizare se constată că, 

marca „Золотая Нива” este utilizată pentru o parte din produsele înregistrate. 

Instanţa reţine, că Sondajul de opinie anexat la materialele pricinii dе către 

reprezentantul pârâtului se limitează la studierea cunoaşterii produselor de 

cofetărie, după cum rezultă din p.2 şi p.3 ale sondajului, ceea ce nu este pertinent 

speţei (f.d. 116-124). 

Cât privesc contractele de procurare a produselor de cofetărie, încheiate de 

către ROT FRONT cu SRL „Ferex”, SRL „Şerif” şi SRL „Fidesco” în 2007 ş i 

2008, instanţa de judecată consideră că nu Confirmă utilizarea mărcii „Золотая 

Нива” conform contractului de licenţă încheiat cu Кондитерский концерн 

Бабаевский, acest contract de licenţă ne juridice pentru teritoriul Republicii 

Moldova, fiind valabil doar pe teritoriul Federaţiei Ruse (f.d.75). 

În aşa mod, nu sunt aplicabile prevederile art. 14 al. (3) din Legea privind 

protecţia mărcilor care prevede, că utilizarea, cu consimţământul titularului, a 

mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectivă de către titular. 

Ţinând cont de faptul, că în instanţa de judecată au fost prezentate probe ce 

confirmă utilizarea efectivă doar a produselor de cofetărie din clasa 30 şi că 

reprezentantul pârâtului a recunoscui parţial acţiunea, fiind de acord cu limitarea 

listei de produse cu produsele: orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din 

cereale, pâine, îngheţată, miere că reclamantul a solicitat decăderea parţială pentru 

o parte de produse din clasa 30, şi anume, zahăr, orez, făină, preparate făcute din 

cereale, pâine, produse de patiserie, instanţa de judecată ajunge la concluzia că 

cererea de chemare în judecată este întemeiata si urmează a fi admisă integral. 

În conformitate cu prevederile art. 14, 20 şi 83 din Lege privind protecţia 

mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, art. 239-241 Cod de procedură civilă, instanţa de 

judecată,- 

hotărăşte: 

Se admite integral cererea de chemare în judecată depusă de către SRL 

Almaian împotriva Open-Type Joint Stock Company „ROT–FRONT”, 
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intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova privind decăderea parţială din drepturile asupra mărcii. 

Se declară decăzută parţial Open-Type Joint Stock Company „ROT–

FRONT”, (RUSIA) din drepturile asupra mărcii internaţionale 840022 pentru 

următoarele produse din clasa 30, conform Clasificării internaţionale de la Nissa: 

zahăr, orez, făină, preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie.  

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

20 de zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 


