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H O T Ă R Î R E  
în n u m e l e  L e g i i  

 
Instanţa de judecată a Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei        M. Guzun 
Grefier          Z. Coşciug 
a judecat în şedinţa de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în 

judecată a Î.M. „Cristal Flor” S.A. către S.C. „Digomobil” S R L  intervenient 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind anularea 

Deciziei nr. 20334 din 13.08.2010 privind înregistrarea mărcii comerciale, 

A C O N S T A T A T :  

Î.M. „Cristal Flor” S.A. a depus cerere de chemare în judecată către S.C. 

„Digomobil” S.R.L., intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM privind anularea Deciziei nr. 20334 din 13.08.2010 privind 

înregistrarea mărcii comerciale. 

În motivarea acţiunii a indicat, că la data de 01 09 2009 de către „Digomobil” 

S.R.L., c/f 1004600066584 situată pe adresa MD-2060 mun. Chişinău, str. Cuza-

vodă 19 bloc 2, of. 66, a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii comerciale, 

depozitul naţional reglementar nr. 025780. 

La data de 13.08.2010 prin Decizia AGEPI cererea a fost satisfăcută marca 

comercială cu elementele figurative fiind înregistrată sub nr. 20334 acesteia 

acordîndui-se protecţia juridică prevăzută de legislaţia în vigoare 

În baza cererii de înregistrare a mărcii comerciale, depozitul naţional 

reglementar nr. 014603 din data de 02.03.2004, depusă de Î.M. „Cristal-Flor” S.A. 

situată pe str. Mihai Viteazul nr. l, MD-5003, Floreşti, Republica Moldova la data 

de 20.01.2005 prin Decizia AGEPI a fost înregistrată marca comercială sub nr. 1 

1803 cu elementele figurative, acordîndui-se la fel protecţia juridică prevăzută de 

legislaţia în vigoare şi termen de valabilitate de 10 ani conform art. 15 al Legii 

privind protecţia mărcii (nr. 38 -XVI din 29.02.2008). 

Susţine, că „Digomobil” S.R.L. a acţionat cu rea-credinţă în momentul 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. 20334. Astfel, făcând modificări 
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neesenţiale în structura semnului mărcii comerciale a Î.M. „Cristal-Flor” S.A. 

inclusiv incluzând în semnul de marcă şi cuvintele Cristal Fior, a depus cererea de 

înregistrare a mărcii sale, încălcând drepturile la proprietate intelectuală ale Î.M. 

„Cristal-Fluor” S.A.. 

La data de 15.11.2010 a înaintat o contestaţie asupra Deciziei AGEPI privind 

înregistrarea mărcii comerciale nr. 20334 din 13.08 2010 după „Digomobil” 

S.R.L., care a fost respinsă ca fiind depusă tardiv. 

În şedinţa de judecată reprezentantul Î.M. „Cristal Fior” S A  Leu Svetlana, a 

susţinut integral acţiunea şi a solicitat să fie admisă. 

Reprezentantul „Digomobil” S.R.L., Palade Dionisie, a recunoscut acţiunea şi 

a solicitat să fie admisă, indicând faptul că „Digomobil” S.R.L. a depus cererea de 

înregistrarea a mărcii fără a solicita în prealabil acordul Î.M. „Cristal Fior” S.A.. 

Reprezentantul AGEPI, Matveev Marina, nu a recunoscut acţiunea si a 

solicitat să fie respinsă ca fiind neîntemeiată, invocând faptul că în urma 

examinării semnului depus spre înregistrare, nu au fost depistate careva asemănări 

cu alte mărci înregistrate anterior, iar după publicarea cererii în Buletinul Oficial 

de Proprietate Industrială, nici o persoană nu a depus contestaţie în termenul 

prevăzut în acest sens. Astfel, marca comercială în litigiu a fost înregistrată în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, analizând materialele prezentate, 

instanţa de judecată a ajuns la concluzia, că cererea este întemeiată şi urmează a fi 

admisă. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit, că la data de 01.09.2009, S.C. „Digomobil” 

S.R.L. a depus o cererea de înregistrare a mărcii combinată cu numărul de depozit 

025780, pentru produsele din clasa 21 şi serviciile clasei 35 conform Clasificării 

internaţionale a produselor şi serviciilor. 

La data de 14.05.2010 a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii şi a fost 

eliberat certificatul de înregistrare cu nr. 20334, pentru produsele din clasa 21 şi 

serviciile clasei 35, pe numele titularului S.C. „Digomobil” S.R.L. 
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Conform art. 22 alin. (1) al Legii privind protecţia mărcilor, marca este 

declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, 

sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la 

aceeaşi instanţă, şi în cazul când: 

a) există o marcă anterioară menţionată la art.8 alin.(2) şi se îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la alin.(l) din articolul respectiv; 

b) există o marcă menţionată la art.8 alin.(3) şi se îndeplinesc condiţiile 

prevăzute la alineatul respectiv; 

c) există un drept anterior menţionat la art.8 alin.(4) lit.a) şi se îndeplinesc 

condiţiile prevăzute la alineatul respectiv; 

d) utilizarea mărcii poate fi interzisă în virtutea unui alt drept anterior, în 

special a dreptului la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o 

indicaţie geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un 

model industrial protejat, unui alt drept de proprietate industrială protejat conform 

legii; 

e) utilizarea mărcii poate aduce atingere unui drept anterior ce ţine de 

imaginea sau de numele unei personalităţi notorii în Republica Moldova. 

Conform art. 8 alin. (1), lit b) al Legii nominalizate, în afara motivelor de 

refuz prevăzute la art.7, se refuză înregistrarea şi în cazul când marca este identică 

ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori similitudinii 

produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de 

confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară. 

Corespunzător, având în vedere faptul că marca nr. 20334 a fost înregistrată 

cu încălcarea dreptului la nume al Î.M. „Cristal Fior” S A totodată fiind similară 

mărcii anterioare înregistrate de societatea reclamană pentru aceleaşi produse, fapt 

recunoscut de către S.C. „Digomobil” S.R.L. în şedinţa de judecată instanţa 

consideră necesar a admite acţiunea Î.M. „Cristal Fior” S.A. către S.C. 

„Digomobil” S.R.L., intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM privind anularea Deciziei nr. 20334 din 13.08 2010 privind 

înregistrarea mărcii comerciale. 
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În contextul celor expuse, conform art. 512, 572, 602 CC al RM art. 238-242 

CPC al RM, instanţa de judecată 

A HOTĂRÎT: 

Se admite acţiunea Î.M. „Cristal Fior” S.A.. 

Se anulează Decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală nr. 20334 

din 13.08.2010 privind înregistrarea mărcii comerciale pe numele titularului S.C. 

„Digomobil” S.R.L.. 

Se recunoaşte nulă marca comercială, depozitul naţional reglementar nr. 

025780, înregistrată de Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală sub nr. 

20334 la data de 13.08.2010 după S.C. „Digomobil” S.R.L.. 

Hotărârea cu drept de atac la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 zile. 

 


