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Dosar nr. 2-97/06 

HOTĂRÂRE 

 

08 iunie 2007        mun. Chişinău 

 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 

În componenţa 

Preşedintele şedinţei, judecătorul    Nina Vascan 

Grefier        Ludmila Ciobanu 

 

Examinând în şedinţă de judecată publică pricina civilă la cererea de chemare 

în judecată a Societăţii pe Acţiuni „Tanio” Spania, compania „ITLV S.A.” 

reprezentate de Societatea cu Răspundere Limitată „Bo En Art” împotriva Agenţiei 

de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, Comisiei de Apel Societatea cu 

Răspundere Limitată „Terţa” şi intervenientului accesoriu Vicol Dumitru cu privire 

la anularea hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 26 ianuarie 2006 „Privind 

respingerea cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii „GOLD LINE” pentru 

clasele 29 şi 35 pe teritoriul Republicii Moldova” şi pronunţarea unei noi hotărâri 

privind constatarea notorietăţii mărcii  „GOLD LINE” pe teritoriul Republicii 

Moldova, 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău, 

CONSTATĂ: 

Reclamantele, Societatea pe Acţiuni „Tanio” Spania, companiei „ITLV S.A.”, 

reprezentate de FS Patent Societatea cu Răspundere Limitată şi Societatea cu 

Răspundere Limitată „Bo En Art”, s-a adresat cu cerere de chemare în judecată 

împotriva Agenţii de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, Comisiei de 

Apel, Societatea cu Răspundere Limitată „Terţa” şi intervenientului accesoriu 

Vicol Dumitru solicitând anularea hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 26 

ianuarie 2006 „Privind respingerea cererii de recunoaştere a  notorietăţii mărcii 

„GOLD LINE” pentru clasele 29 şi 35 pe teritoriul Republicii Moldova” ca fiind 
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nelegitimă şi neîntemeiată şi pronunţarea unei noi hotărâri privind constatarea 

notorietăţii mărcii   „GOLD LINE” pe teritoriul Republicii Moldova. 

În motivarea acţiunii reclamanta Societatea pe Acţiuni „Tanio” Spania a 

invocat că îşi are sedul în Calle Flix, 29, 43205 REUS, Spania şi este producător de 

măsline şi deţinătorul mărcii comerciale care din 1996 aparţine companiei „ITLV 

S.A.”. Ambele companii Societatea pe Acţiuni „Tanio” Spania cât şi „ITLV S.A.” 

fac parte din structura corporaţiei „Borges” (Spania). În cadrul acestei corporaţii 

„ITLV S.A.”, iar Societatea pe Acţiuni „Tanio” este compania ce deţine mărcile şi 

brandurile Corporaţiei „Borges”, inclusiv şi a mărcii „GOLD LINE”. 

Din momentul creării mărcii „GOLD LINE” produsele desemnate cu această 

marcă au fost exportate în numeroase ţări, inclusiv Rusia, Ucraina şi Republica 

Moldova, afirmaţie susţinută prin multiple facturi, materiale publicitare şi alte 

documente. Vânzările în Republica Moldova au fost efectuate prin intermediul 

firmelor Societatea cu Răspundere Limitată „Trayan Grup”, Societatea cu 

Răspundere Limitată „Importex” şi Societatea cu Răspundere Limitată „Terţa”. 

În a 2004 furnizorul măslinelor în Moldova – „ITLV S.A.” a încheiat contract 

de furnizare a măslinelor în Moldova cu altă firmă, astfel a fost substituit 

importatorul acestei producţii. 

După o perioadă de timp, Corporaţia „Borges”, şi anume persoana interesată 

şi deţinătorul mărcii „GOLD LINE” – Societatea pe Acţiuni „Tanio”, a aflat despre 

faptul înaintării cererii de înregistrare a mărcii „Gold Line” la AGEPI de către 

forma Societatea cu Răspundere Limitată „Terţa”, companie care timp îndelungat a 

fost importatorul oficial al măslinelor „GOLD LINE” în Moldova. Firma „Terţ” 

SRL, a profilat de notorietatea brand-ului şi astfel a hotărât să devină proprietarul 

acestei mărci pe teritoriul Republicii Moldova. 

Pentru a-şi proteja drepturile sale asupra mărcii, firma „Tanio” SA a înaintat 

contestaţii împotriva cererilor înaintate şi s-a adresat la AGEPI din Republicii 

Moldova cu o cerere privind recunoaşterea notorietăţii mărcii „GOLD LINE”. 

Comisia de Apel a AGEPI a examinat cererea firmei „Tanio” SA şi a respins-o. 
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Reclamantele Societatea pe Acţiuni „Tanio” Spania şi companiei „ITLV 

S.A.” consideră că hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 26 ianuarie 2006 este 

neîntemeiată şi pasibilă de anulare. Dreptul la contestarea deciziei Comisiei de 

Apel a AGEPI este prevăzut de pct. 4 art. 17 al Legii privind Mările şi Denumirile 

de Origine a Produselor în care se prevede că decizia Comisiei de Apel referitor la 

notorietate, poate fi contestată în instanţa de judecată în termen de 6 luni din 

momentul adoptării deciziei. 

Reclamantele mai susţin că marca măslinelor „GOLD LINE” este notorie în 

Republica Moldova şi acest fapt poate fi recunoscut printr-o decizie a Curţii de 

Apel. Firma „ITLV S.A.” a participat la numeroasele expoziţii internaţionale, 

inclusiv în Moldova, de exemplu la Expoziţia internaţională specializată „Food & 

Drinks. Food Technology”, la 19-23 mai 2004, precum şi în anul 2005 în cadrul 

expoziţiei din mai 2004 au fost expuse standuri cu producţia companiilor „TANIO 

S.A.” şi „ITLV S.A.”, printre care se măslinele „GOLD LINE”. 

De-a lungul anilor pentru promovarea producţiei desemnate cu marca „GOLD 

LINE” compania „ITLV S.A.” (Industrial Technology Laintex Veterani) a investit 

peste 40 000 dolari USA, în diverse sporturi publicitare, broşuri, anunţuri, plante 

etc. Reputaţia mondială şi bunul nume al companiei „ITLV S.A.” (respectiv Tanio 

S.A.) sunt legate de produsele conservate de fructe şi legume, în special măsline şi 

uleiuri de măsline, care sunt prezentate într-un asortiment foarte larg şi au o 

calitate impecabilă. Din iunie 2004 compania ITLV S.A. este parte a corporaţiei 

internaţionale „Borges S.A.”, oficiul central fiind situat în Barcelona. Borges S.A. 

este un exportator mondial de măsline şi uleiuri în peste 95 de ţări ale lumii. Istoria 

acestei companii cu renume mondial depăşeşte 100 de ani, iar veniturile companiei 

la zi ating 500 milioane de euro anual, Tot la Barcelona se află în prezent şi sediul 

central al companiei „ITLV S.A.”, iar reţeaua sa mondială de reprezentanţe numără 

47 de firme, printre care şi distribuitori din Rusia, Ucraina, Gruzia, Kazahstan şi 

Ţările Baltice. 

Pentru a stabil în ce măsură  marca „GOLD LINE” este cunoscută în anumite 

cercuri ale consumatorilor din Republica Moldova, reclamantele au solicitat firmei 
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specializate „Iligaciu” S.R.L. un sondaj sociologic în cadrul unor grupuri relevante 

cum sunt vânzători de produse alimentare, şefi de depozit, merceologi, directori de 

magazine alimentare, consumatori de rând în rezultatul căruia s-a constatat că 

procentul de cunoaştere fiind în segmentul de public al consumatorilor 92,3%. 

Pe lângă cele expuse, Comisia de Apel a AGEPI refuzându-i în recunoaşterea 

notorietăţii mărcii „GOLD LINE”, nu a fost luat în considerare faptul că Societatea 

cu Răspundere Limitată „Terţia”, care figura ca oponentul firmei „”Tanio” S.A: la 

soluţionarea chestiunii privind recunoaşterea notorietăţii mărcii, acţionează cu rea 

credinţă. Acţionarea cu rea credinţă se examinează ca unul din factori la aprecierea 

conflictului de interese, în special la examinarea notorietăţii mărcii în procesul 

examinării întrebării referitor la notorietatea mărcii „GOLD LINE”, Comisia de 

Apel a AGEPI, a abordat întrebări referitoare la existenţa sau inexistenţa la 

Compania „Tanio” SA a înregistrării internaţionale a mărcii „Gold Line”. Această 

întrebare trebuie examinată şi abordată la soluţionarea chestiunii referitoare la 

înregistrarea mărcii de către firmă în Moldova, şi nu la soluţionarea întrebării 

referitoare la notorietate.  

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantei Societatea pe Acţiuni 

„Tanio” Spania şi Companiei „ITLV S.A.” – Valerii Berco şi Corcodel Angela au 

susţinut cererea de chemare în judecată şi au solicitat anularea hotărârii Comisiei 

de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale din 26 ianuarie 

2006 ca fiind nelegitimă şi neîntemeiată şi pronunţarea unei noi hotărâri privind 

constatarea notorietăţii mărcii „GOLD LINE” pe teritoriul Republicii Moldova. 

În şedinţa de judecată reprezentanta pârâtului Agenţiei de Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale Cerneţchi Svetlana a invocat că la data de 

08.07.2005 de către compania TANIO S.A. a fost  depusă la AGEPI o cerere de 

recunoaştere a notorietăţii semnului „GOLD LINE”, pentru produsele clasei 29 şi 

serviciile clasei 35, începând cu 01 ianuarie 2004. 

Comisia de Apel a examinat cererea de recunoaştere a notorietăţii mărcii 

„GOLD LINE” în cadrul unei şedinţe conducându-se de prevederile Legii privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 din 1995 şi capitolul VI a 
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Regulamentului privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs şi serviciu (în 

continuare - Regulamentul). În urma examinării  Comisia de Apel a considerat că 

pentru recunoaşterea notorietăţii semnului verbal „GOLD LINE” pe teritoriul 

Republicii Moldova, documentele care au fost prezentate de solicitat nu au fost 

suficiente, pe motivul lipsei documentelor indicate în punctul 9 al Regulamentului 

şi nerespectarea parametrilor stabiliţi în punctele 27, 29 şi 30 al Regulamentului. 

De asemenea, solicitantul Compania TANIO S.A. nu a prezentat materialele 

care ar confirma durata, gradul de întindere geografică a activităţii de promovare a 

semnului „GOLD LINE” inclusiv reclama sau publicitatea produselor sau 

serviciilor  marcate cu acest semn pe teritoriul Republicii Moldova efectuată de 

către Compania TANIO S.A.  

Documentele care au fost prezentate la Comisia de Apel indică asupra 

faptului că producătorul produselor marcate cu semnul „GOLD LINE” este 

compania „ITLV S.A:” şi TANIO S.A. care solicită recunoaşterea notorietăţii 

mărcii pe numele său. Reprezentanţii companiei TANIO S.A. susţin că compania 

TANIO S.A: este un producător de măsline şi deţinătorul mărcii comerciale 

„GOLD LINE” dar nu au prezentat nici un act care ar confirma acest drept. 

Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a 

depistat că nu există nici o înregistrare a mărcii „GOLD LINE” pe cale 

internaţională pe numele companiei TANIO S.A. sau „ITLV S.A.” şi nici în baza 

de date a mărcilor din Federaţia Rusă nu au fost depistate asemenea înregistrări pe 

numele companiilor TANIO S.A. sau „ITLV S.A.”. 

Reprezentanţii intervenientului accesoriu Societăţii cu Răspundere Limitată 

„Terţa” directorul Oriol Valeriu, Pelin Valeriu, Socolova Olga au solicitat 

respingerea acţiunii invocând că decizia Agenţia de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale privind  respingerea cererii de recunoaştere a notorietăţii 

mărcii „GOLD LINE” în Republica Moldova este legitimă şi întemeiată, iar 

cererea de recunoaştere a notorietăţii şi documentele anexate de solicitant – 

compania „Tanio S.A.” nu corespund prevederilor actelor normative ale Republicii 

Moldova. Notorietatea mărcii este recunoscută în temeiul unui şir de factori expuşi 
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în Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs şi/sau de 

serviciu. 

Conform actelor prezentate de reprezentanţii companiei Compania TANIO 

S.A. este evident că nici această companie şi nici compania „ITLV S.A.” nu sunt 

producătorii produsului cu marca „GOLD LINE”. 

Prin încheierea Colegiului Civil al Curţii de Apel Chişinău din 12 martie 2007 

şi în conformitate cu prevederile art. 67 CPC a fost atras în proces în calitate de 

intervenient accesoriu Vicol Dumitru care a invocat că prin depunerea acestei 

acţiuni în instanţa de judecată au fost atinse şi drepturile lui, deoarece la 28 

decembrie 2004 a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii „GOLD LINE”  

pentru clasele 29, 30, 31, 32 şi 35. 

Intervenientul accesoriu  Vicol Dumitru fiind legal citat despre locul, data şi 

ora şedinţei de judecată în conformitate cu prevederile art. 102-105 CPC, însă, în 

şedinţele de judecată nu s-a prezentat şi motivul neprezentării nu a fost adus la 

cunoştinţă instanţei de judecată. 

Audiind argumentele părţilor, studiind în cumul probele administrate la dosar, 

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău conchide de a respinge cererea de 

chemare în judecată a companiei „TANIO S.A.”, companiei „ITLV S.A.” din 

următoarele considerente. 

În şedinţele de judecată s-a stabilit cu certitudine că compania „ITLV S.A.” 

este distribuitorul de produse ale companiilor Corporaţiei „Borges”, iar Societatea 

pe Acţiuni „Tanio” este compania ce deţine mărcile şi brandurile Corporaţiei 

„Borges”. 

Produsele mărcii „GOLD LINE” sunt exportate în numeroase ţări, inclusiv 

Rusia, Ucraina şi Republica Moldova. Vânzările în Republica Moldova au fost 

efectuate prin intermediul firmelor „Trayan Grup”, „Importex” şi Societatea cu 

Răspundere Limitată „”Terţa”. 

Reclamanta TANIO S.A. aflând despre faptul  că Societatea cu Răspundere 

Limitată „Terţa”, care timp îndelungat a fost importatorul oficial a măslinelor 
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„GOLD LINE”  în Moldova, a înaintat cerere de înregistrare a mărcii „GOLD 

LINE” la AGEPI. 

Pentru s-aşi proteja drepturile sale asupra  mărcii „GOLD LINE”, firma 

„Tanio” SA a înaintat contestaţie împotriva cererilor înaintate şi s-a adresat la 

AGEPI Moldova  cu o cerere privind recunoaşterea notorietăţii mărcii „GOLD 

LINE”. Comisia de Apel a AGEPI a examinat cererea firmei „Tanio” SA şi prin 

hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 

Industriale din 26 ianuarie 2006 a respins cererea reclamantei TANIO S.A. de 

recunoaştere a notorietăţii mărcii „GOLD LINE”. În conformitate cu prevederile 

art. 14 al. (2) al Legii  privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 

din 22 septembrie 1995 a depus prezenta cerere de chemare în judecată.  

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) şi (2) al acestui act legislativ în 

cazul în care solicitantul nu este de acord cu decizia luată ca rezultat al examinării 

formale sau a examinării semnului solicitat, el poate depune o contestaţie la 

Comisia de Apel a Agenţiei în termen de 3 luni de la data primirii deciziei. 

Contestaţia va fi examinată în termen de 3 luni de la data depunerii acesteia. În 

cazul în care solicitantul nu este de acord cu decizia Comisiei de Apel a Agenţiei, 

el poate ataca în instanţa judecătorească de drept comun componentă în termen de 

3 luni de la primirea deciziei menţionată. 

Cererea de chemare în judecată a reclamantelor Compania TANIO S.A. şi a 

companiei „ITLV S.A.” a fost depusă în instanţa de judecată la 16 iunie 2006. 

Reieşind din cele expuse şi din prevederile Legii nominalizate Colegiul Civil 

al Curţii de Apel Chişinău concluzionează că reclamantele Compania TANIO S.A. 

şi companiei „ITLV S.A.” au omis termenul de 3 luni de adresare în instanţa de 

judecată cu cererea de chemare în judecată privind anularea hotărârea Comisiei de 

Apel a AGEPI din 26 ianuarie 2006 „Privind respingerea cererii de recunoaştere a  

notorietăţii mărcii „GOLD LINE” pentru clasele 29 şi 35 pe teritoriul Republicii 

Moldova”. 

Mai mult ca atât, verificând argumentele reprezentanţilor reclamantelor 

companiei TANIO S.A. şi a companiei „”ITLV S.A.  privind notorietatea mărcii 
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măslinelor „GOLD LINE” pe piaţa Republicii Moldova instanţa de judecată 

consideră că, nu au fost prezentate probe suficiente privind constatarea notorietăţii 

mărcii „GOLD LINE” pe teritoriul Republicii Moldova. 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11), (12) ale Legii privind mărcile 

şi denumirile de origine a produselor cererea de recunoaştere a notorietăţii trebuie 

să conţină: a) numele, prenumele adresa şi semnătura solicitantului, în cazul unei 

persoane  fizice, sau denumirea, adresa juridică şi semnătura reprezentantului, în 

cazul unei persoane juridice; b) numele, prenumele, adresa şi semnătura 

reprezentantului în proprietate industrială, în cazul depunerii cererii prin 

intermediul acestuia; c) reproducerea şi descrierea mărcii; d) indicarea datei de la 

care se solicită recunoaşterea mărcii ca fiind notorie. 

La cererea de recunoaştere a notorietăţii se anexează: 

a) documentele ce conţin infirmaţii privind titularul sau utilizatorul mărcii; b) 

documentele ce demonstrează recunoaşterea notorietăţii mărcii în cadrul unui 

anumit segment de public; c) lista produselor sau serviciilor pentru care se 

utilizează marca, precum şi lista altor acţiuni respective privind utilizarea acesteia; 

d) documentul care confirmă începutul şi perioada utilizării mărcii; e) procura în 

cazul depunerii cererii prin intermediul reprezentantului; f) documentul care atestă 

achitarea taxei, în cazul în care aceasta este prevăzută. 

Din conţinutul deciziei contestate instanţa de judecată reţine că la cererea de 

recunoaştere a notorietăţii mărcii „GOLD LINE” depusă de General al companiei 

„ITLV S.A.”; scrisoare din partea companiei TANIO S.A.; imaginile produselor 

marcate cu semnul GOLD LINE; extras din catalogul produselor „ITLV S.A.”; 

catalogul produselor „ITLV S.A.”; copiile facturilor vamale privind importul în 

Republica Moldova a produselor  marcate  cu semnul „GOLD LINE”; rezultatele 

sondajului sociologic. 

Astfel, Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău consideră că, în contextul 

argumentului privind plenitudinea actelor anexate la cererea de recunoaştere a 

notorietăţii este legitimă şi întemeiată respingerea cererii de recunoaştere a 

notorietăţii mărcii „GOLD LINE” în Republica Moldova de către Comisia de Apel 
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a AGEPI, iar cererea de recunoaştere a notorietăţii şi documentele anexate de 

solicitat – reclamanta compania „TANIO S.A.” nu corespund prevederilor actelor 

normative ale Republicii Moldova. Notorietatea privind recunoaşterea notorietăţii 

mărcilor de produs şi/sau de serviciu. 

În contextul prevederilor Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii 

mărcilor de produs şi/sau de serviciu – gradul de cunoaştere a semnului pe piaţă 

pentru anumite produse – care este unul din criteriile de recunoaştere a notorietăţii 

pentru o anumită marcă poate fi stabilit prin chestionarea consumatorilor dacă 

acesta este un  produs de consum curent şi a specialiştilor dacă acesta este un 

produs folosit într-o anumită ramură, de exemplu preparate speciale folosite în 

agricultură sau produse farmaceutice. 

Sondajul efectuat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Iligaciu” în 

luna ianuarie 2005 în vederea demonstrării notorietăţii mărcii a fost efectuat cu 

încălcarea prevederilor Regulamentului privind recunoaştere notorietăţii mărcilor 

de produs şi/sau de serviciu. În sondaj au fost admise încălcări atât referitor la 

indicatorul cantitativ al respondenţilor, cât şi referitor la indicatorul calitativ al 

respondenţilor, în special nu au fost chestionaţi consumatorii direcţi ai produsului, 

în special vânzătorii şi merceologii bazelor angro, care trebuie să cunoască 

produsul pe care îl comercializează. Din sondaj nu este clar cine anume cunoaşte 

marca şi nu este clar cine este producătorul produsului cu marca „GOLD LINE” . 

La contestarea notorietăţii unei mărci este necesară studierea părerii 

consumatorului. Acest fapt se bazează în primul rând pe practica de recunoaştere a 

mărcilor notorii în străinătate şi se ai în consideraţie principala deosebire a 

mărcilor notorii – cunoaşterea. Regulamentului privind recunoaştere notorietăţii 

mărcilor de produs şi/sau de serviciu prevede că unul din principalele element de 

recunoaştere a mărcii ca notorii este cunoaşterea într-un anumit segment relevant 

de public. 

Punctul al Regulamentului prevede că prin segment relevant de public se 

înţelege: consumatorii actuali şi/sau potenţiali ai produselor şi/sau serviciilor 

pentru care se foloseşte  marca; specialiştii ramurii respective; persoanele implicate 
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în reţelele de distribuţie a produselor şi/sau serviciilor pentru care se foloseşte 

marca; reţeaua de afaceri al căror obiect î-l constituie produsele şi/sau serviciile 

pentru care se foloseşte marca (important, licenţiaţi, vânzători en gros, etc.). 

În acelaşi timp punctul 29 a Regulamentului prevede că, la stabilirea 

notorietăţii mărcii pentru produsele de consum curent trebuie să fie chestionat 

consumatorul „mediu”, precum şi specialişti ai ramuri respective a industriei şi 

comerţului. Acest punct permite stabilirea segmentului relevant la un nivel destul 

de obiectiv. 

Pagina 3 a sondajului ne indică că au fost chestionaţi următorul procentaj de 

consumatori; vânzători – 476, merceologi – 32, şefi de depozit – 4, directori de 

magazin – 10, consumatori – 26. 

Reieşind din această clasificare specialişti ai ramuri respective a industriei şi 

comerţului sunt recunoscuţi vânzătorii, merceologii, şefii de depozit şi directorii de 

magazin, iar consumatorul „mediu” – consumatorii. Specialişti ai ramuri respective 

a industriei şi comerţului sunt persoanele care în virtutea funcţiilor sale de serviciu 

sunt obligate să calităţile produselor măslinele „GOLD LINE” , ceea ce presupune 

că vânzătorii trebuie să cunoască ce produse au în vânzare, şefii de depozit – ce 

produse au în depozit, etc. Din datele indicate în sondaj  au fost chestionate 522 de 

specialişti ai ramurii respective şi numai 26 de consumatori medii. 

În aceeaşi ordine de idei în cadrul şedinţei de judecată reprezentantul firmei 

specializate „Iligaciu” S.R.L. – Jigău Ion care a efectuat sondajul sociologic, a 

explicat că consumatorul mediu a fost selectat de către agenţii lor care aşteptau în 

magazinele alimentare până când cumpărătorii cumpărau măsline „GOLD LINE” , 

şi numai atunci se apropiau de compărători pentru ai chestiona. 

Punctul 27 al Regulamentului prevede că în urma sondajului trebuie 

chestionate cel puţin 300 de persoane din mun. Chişinău şi cel puţin 100 persoane 

din celelalte localităţi, numărul maxim fiind nelimitat. Pagina 3 a sondajului 

efectuat ne indică următorul număr de persoane chestionate: Chişinău – 398, Bălţi 

– 101, Cahul – 26, Tiraspol – 22. Analizând aceste date instanţa de judecată 

conchide că cerinţele Regulamentului nominalizat nu au fost respectate, iar 
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afirmaţia reprezentantului firmei specializate „Iligaciu” S.R.L. precum că în 

oraşele date sunt puţine magazine nu este relevată, deoarece oraşul Bălţi şi Cahul 

sunt oraşe cu o populaţie destul de mare. 

Concomitent, punctul 30 al Regulamentului prevede că în cadrul sondajului 

respondenţii trebuie să răspundă la următoarele întrebări: dacă cunosc marca în 

cauză; să indice titularul mărcii în cauză sau producătorul produsului marcat cu o 

astfel de marcă; de la ce dată cunosc marca în cauză; aprecierea mărcii (notorie, 

faimoasă, renumită, bine cunoscută, cunoscută, slab cunoscută, necunosută); 

aprecierea produsului: excelent, foarte bun, bun, mediu, nesatisfăcător; alte 

întrebări rezonabile. 

După cum se vede în sondaj, respondenţilor le-au fost puse următoarele 

întrebări: de când cunosc marca GOLD LINE (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004); în ce ţară se produce marca GOLD LINE – Spania, România, Moldova, 

Moldagroproduct, Italia, Grecia – nu au răspuns; cum credeţi, care este poziţia 

mărcii GOLD LINE pe piaţă – necunoscută, larg cunoscută, cunoscută nu au 

răspuns; după părerea Dvs. produsul este – nesatisfăcător, mediu, bun, foarte bun, 

excelent nu au răspuns sau nu ştiu. 

Regulamentul nominalizat, însă, stabileşte clar că respondentul trebuie să 

indice titularul mărcii în cauză sau producătorul produsului marcat cu o astfel de 

marcă. Însă, în sondaj a fost pusă numai întrebarea referitoare la ţara de producere 

a produsului de marcă „GOLD LINE” , care în cazul dat nu indică date despre 

producător, ci despre provenienţa produsului. 

În coroborarea concluziei enunţate art. 2 al Legii privind mărcile şi denumirile 

de origine a produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995 o 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. Prin prisma acestei 

norme legate principala funcţie a mărcii este indicarea producătorului, iar sondajul 

prezentat de către reclamanta S.A. „Tanio” nu indică producătorul ci ţara de 

producere. Majoritatea respondenţilor au indicat că ţara de producere este Spania, 
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dar din probele prezentate în şedinţele de judecată rezultă că atât compania „ITLV”  

SA şi S.A. „Tanio” cât „Borges” SA sunt rezidenţi din Spania. Mai mult ca atât, pe 

poate cutiile desemnate cu marca „GOLD LINE”  este indicat ca producător 

compania „ITLV” SA. 

Rezumând argumentele expuse Colegiul al Curţii de Apel Chişinău invocă 

punctul 31 lit. (a) din Regulamentul care stipulează că Comisia de Apel nu 

recunoaşte notorietatea mărcii în cazul în care dovezile prezentate de către 

solicitant, inclusiv valorile parametrilor fixate în pct. 26, 27, 28 şi 29 nu corespund 

cerinţelor stabilite în prezentul Regulament. 

În sensul solicitării reclamantei S.A. „Tanio” privind recunoaşterea 

notorietăţii mărcii „GOLD LINE”  art. 2 punctul (&) şi (7) ale Legii privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor  nr. 588 din 22 septembrie 1995 

defineşte marca notorie ca fiind o marca larg cunoscută, aplicată produselor sau 

serviciilor în cadrul unui anumit public, inclusiv ca urmare a promovării ei în 

Republica Moldova la data depunerii cererii de înregistrare sau la data priorităţii 

invocate în cerere. Nu poate fi recunoscută notorie marca care a devenit larg 

cunoscută în cadrul unui anumit segment de public după data invocării proprietăţii 

unei mărci identice sau similare pentru produse identice pe numele altui solicitat. 

În acest context este prezent aspectul proprietăţii înregistrării mărcii „GOLD 

LINE” pentru care reclamanta S.A. „Tanio” a depus cerere de recunoaştere a 

notorietăţii, deoarece anterior acestei solicitări Societatea cu Răspundere Limitată 

„Terţa” cât şi intervientul accesoriu Vicol Dumitru au depus cerere privind 

înregistrarea dreptului asupra mărcii „GOLD LINE” încă din anul 2004. Deci, 

pentru acest motiv, Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău consideră că, nu 

poate fi recunoscută notorie marca „GOLD LINE” pentru produsele comercializate 

de S.A. „Tanio”. 

La cererea reclamantei S.A. „Tanio” au fost anexate documente privind 

folosirea îndelungată a mărcii „GOLD LINE” pentru măsline în Republica 

Moldova, însă, din aceste documente nu rezultă că producătorul acestor măsline 

este solicitantul S.A. „Tanio”, iar utilizarea îndelungată a mării era efectuată 
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anume de Societatea cu Răspundere Limitată „Terţa” care ulterior, în anul 2004 a 

depus cerere pentru înregistrarea mărcii. Totodată, o simplă utilizare a mărcii, chiar 

şi de lungă durată nu face marca notorie. 

Una din cerinţele de recunoaştere a notorietăţii mărcii este durata publicaţii, 

participarea la expoziţii, obţinerea premiilor şi diplomelor, publicitatea inclusiv în 

Internet. Din documentele prezentate de reclamanta TANIO S.A. şi anume 

certificatele eliberate de Societatea cu Răspundere Limitată „Crescendo” din 27 

iulie 2005, Societatea cu Răspundere Limitată „Acorex-Trading” din 25 iulie 2005,    

Societatea cu Răspundere Limitată „Amadis-Service” din 25 iulie 2005 precum şi 

scrisoarea IEC „Moldexpo” Societate pe Acţiuni prin care se invocă prezenţa pe o 

anumită perioadă de timp pe piaţa Republicii Moldova şi participarea a expoziţie 

specializată nu rezultă caracterul notoriu al produselor cu marca „GOLD LINE”, 

deoarece nu s-a prezentat nici un catalog de la expoziţie, nici o diplomă de 

premiere, ba chiar mai mult, nici compania S.A. „Tanio”, nici compania „ITLV 

S.A.” nu au participat nemijlocit la expoziţie. La expoziţia internaţională 

specializată „Food & Drinks. Food Technology” ce s-a desfăşurat în perioada 19-

23 mai 2004 a participat compania Societatea cu Răspundere Limitată 

„Moldagroproduct”, care nu este producătorul produsului „GOLD LINE” clasele 

29 şi 35. 

De asemenea, informaţia inserată pe site-ul companiei „ITLV S.A.” nici la 

momentul depunerii cererii, nici la momentul examinării cererii privind 

recunoaşterea notorietăţii la Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale nu conţineau informaţie despre produsul cu denumirea 

„GOLD LINE”. Informaţia despre produs a fost prezentată în şedinţa de judecată 

în cadrul examinării litigiului şi nu la data examinării cererii privind recunoaşterea 

notorietăţii mărcii „GOLD LINE” la Comisia de Apel a AGEPI, adică doar în anul 

2006, când pricina se află pe rol în instanţa de judecată. 

În afara de aceasta pentru recunoaşterea notorietăţii mărcii de asemenea este 

necesar de a prezenta documente despre durata şi întingerea geografică a 

înregistrării mărcii. Marca „GOLD LINE” la acel moment nu a fost înregistrată 
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nici în Republica Moldova şi nici în Spania, unde se pretinde că această marcă a 

fost creată. Din materialele prezentate de reclamanta S.A. „Tanio” data depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii în Spania este 20 ianuarie 2005, iar data înregistrării 

mărcii conform procedurii internaţionale este 02 ianuarie 2006, adică mai târziu 

decât depunerea cererii de înregistrare a mărcii la data de 26 mai 2004, de către 

Societatea cu Răspundere Limitată „Terţa”.  

În Regulamentul privind recunoaştere notorietăţii mărcilor de produs şi/sau de 

serviciu, de asemenea, este prevăzută  necesitatea prezentării valorii calculate a 

mărcii. La dosar însă, lipseşte această valoare, fiind anexată doar declaraţia 

reprezentantului companiei S.A. „Tanio”. Însă Regulamentul cu privire la 

evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 783/30.06.2003 prevede cerinţe exhaustive privind 

calcularea valorii mărcilor, iar având în vedere faptul că valoarea mărcii este 

declarată de o companie străină, puteau fi prezentate careva materiale de evaluare 

reflectate în documentele privind comasarea firmelor „ITLV S.A.” şi S.A. „Tanio”. 

Astfel de acte însă, nu au fost prezentate deoarece marca nu aparţine nici uneia din 

companiile nominalizate şi nu se află la balanţa acestor societăţi. 

Mai mult ca atât, reieşind din prevederile punctului 10 al Hotărârii Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 26 din 24.12.2001 „Despre 

practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei 

privind protecţia proprietăţii industriale şi activităţii de raţionalizare” instanţa de 

judecată, examinând litigiul prin care se solicită stabilirea priorităţii creării 

obiectului de prioritate industrială, urmează a verifica chestiunea privind momentul 

depunerii în organul competent a cererii însoţite de materialele necesare indicate în 

legile respective. Prioritatea se determină după întăetatea depunerii cererii în timp. 

Această prioritate se recunoaşte şi în cazul în care cererea cu materialele 

corespunzătoare au fost depuse anterior în una din ţările membre la Convenţia de la 

Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20.03.1983 cu modificările 

ulterioare (în continuare Convenţia de la Paris), dară prezentarea lor ulterioară în 
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Republica Moldova nu depăşeşte termenul de 12 luni pentru invenţii, soiuri de 

plante, modele de utilitate şi 6 luni pentru mărci, desene şi modele industriale. 

Din materialele dosarului rezultă că atât Societatea cu Răspundere Limitată 

„Terţa” cât şi intervientul accesoriu Vicol Dumitru au depus cereri privind 

înregistrarea dreptului asupra mărcii „GOLD LINE” încă din anul 2004, pe când 

S.A. „Terţa” a depus cerere la Oficiul Spaniol de Patente şi Mărci al Ministerului 

Industriei, Turismului şi Comerţului din Spania pentru înregistrarea mărcii „GOLD 

LINE”  pentru clasa 29 „Produse sau servicii protejate” la 20 ianuarie 2005.  

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău reţine că conform documentelor 

prezentate de reprezentanţii reclamantelor că nici compania S.A. „Tanio”, nici 

compania „ITLV S.A.” nu sunt producătorii acestui produs şi nu deţin înregistrarea 

internaţională a mărcii „GOLD LINE”. 

Reieşind din prevederile legale invocate şi având în vedere faptul că 

reclamanta TANIO S.A. nu a prezentat probe pertinente privind confirmarea 

pretenţiilor sale, Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău conchide că cerinţele 

S.A. „Tanio” privind anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 26 ianuarie 

2006 „Privind respingerea cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii „GOLD 

LINE” pentru clasele 29 şi 35 pe teritoriul Republicii Moldova” şi pronunţarea 

unei noi hotărâri privind constatarea notorietăţii mărcii „GOLD LINE” pe teritoriul 

Republicii Moldova sunt nelegitime şi neîntemeiate, iar cererea de chemare în 

judecată urmează a fi respinsă. 

În conformitate cu articolele 33 alin. (1) lit. a), 238-241 ale Codului de 

Procedură Civilă, Colegiul Civil a Curţii de Apel Chişinău, 

HOTĂRĂŞTE: 

Se respingere cererea de chemare în judecată a reclamantei compania S.A. 

„Tanio” Spania şi a companiei „ITLV S.A.” reprezentate de Societatea cu 

Răspundere Limitată „Bo En Art” împotriva Agenţiei de Stat pentru Protecţia 

Proprietăţii Industriale, Comisiei de Apel, Societatea cu Răspundere Limitată 

„Terţa” şi intervenientului accesoriu Vicol Dumitru cu privire la anularea hotărârea 

Comisiei de Apel a AGEPI din 26 ianuarie 2006 ”Privind respingerea cererii de 
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recunoaştere a notorietăţii mărcii „GOLD LINE” pentru clasele 29 şi 35 pe 

teritoriul Republicii Moldova” şi adoptarea unei hotărâri privind constatarea 

notorietăţii mărcii „GOLD LINE”  pentru clasele 29 şi 35 pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

Hotărârea este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 

20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

      Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău    Nina Vascan 

             

        

    

     

   

   


