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H O T Ă R Î R E 

În numele Legii 

14 iunie 2010                                                                               mun. Chişinău 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 

În componenţa: 

Preşedintele şedinţei judecătorul                                   Liudmila Popova 

Grefierul Diana Darii 

Judecînd în şedinţa publică în prima instanţă cauza civilă la cererea de 

chemare în judecată depusă de Thermona, spol. s.r.o împotriva „Diadan-Lex” SRL, 

intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind 

anularea înregistrării mărcii verbale 

C O N S T A T Ă: 

La 24 martie 2009 Thermona, spol. s.r.o a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva „Diadan-Lex” SRL, intervenient accesoriu Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea înregistrării mărcii verbale. 

În motivarea acţiunii reclamantul a invocat, că Thermona, spol. s.r.o este o 

companie înmatriculată în Republica Cehă şi vestită în toată Europa graţie 

produselor sale, printre care şi boilere centrale de încălzire, este titulara mărcii 

combinate Thermona înregistrată în Republica Cehă pentru clasele de produse şi 

servicii 11.40,42 CIPS la 27.07.1998 sub nr. de înregistrare 210957 cu prioritate 

din 25.10.1996. Din 2001 produsele firmei marcate Thermona se vînd cu succes pe 

piaţa Republicii Moldova, fiind distribuite de contraagenţii „MGM” SRL, ÎM 

„Romstal Trade” SRL şi „Korynamol” SRL. 

La 17 martie 2008 „Diadan-Lex” SRL a solicitat AGEPI înregistrarea mărcii 

verbale Thermona sub numele său pentru produsele şi serviciile din clasele 11,37 

CIPS, nr. depozit 012118. La 16.12.2008 în adresa pîrîtului a fost expediată 

somaţia, prin care s-a solicitat retragerea cererii privind înregistrarea mărcii 

verbale. La 09.02.2009 pîrîtul a comunicat reprezentantul reclamantului că este de 

acord să cesioneze cererea de înregistrarea mărcii contra sumei de 5000 Euro. 



Consideră cererea depusă de „Diadan-Lex” SRL privind înregistrarea mărcii 

verbale pentru produsele şi serviciile din clasele 11,37 CIPS, nr. depozit 023118 ca 

o acţiune săvîrşită cu rea credinţă şi concurenţă neloială. Conform extrasului din 

17.12.2008 din Registrul de Stat a persoanelor Juridice, în obiectele de activitate 

ale firmei „Diadan-Lex” nu întră nici unul din produsele sau serviciile cuprinse în 

clasele 11 şi 37 CIPS, solicitate în cererea de înregistrate a mărcii verbale 

Thermona. Pîrîtul de fapt a solicitat înregistrarea mărcii verbale nu în vederea 

distingerii propriilor produse şi servicii, ci în vederea înstrăinării acesteia persoanei 

potenţial interesate şi îndreptăţie la dobîndirea mărcii. Reclamantul şi-a întemeiat 

pretenţiile din acţiune pe prevederile art.Art.7 alin.(3) lit.a), art. 21 alin(1) lit.b) din 

Legea nr.38 din 29.02.2008 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

art.8 alin.(1) lit.d) din Legea cu privire la protecţia concurenţei. Solicită constatarea 

faptului că „Diadan-Lex” SRL a acţionat cu rea credinţă în momentul depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii verbale Thermona nr. depozit 023118 din 

17.03.2008 cu anularea cererii de înregistrare a mărcii verbale. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 21 mai 2009 s-a dispus scoaterea 

cererii de pe rol în conformitate cu art.267 lit.a) CPC. 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 25 noiembrie 2009 a fost admis 

recursul declarat de Thermona, spol. s.r.o cu casarea încheierii, restituind pricina 

spre judecare în fond. 

În şedinţa instanţei reprezentantul reclamantului A. Dodi a susţinut cererea de 

chemare în judecată pe motivele invocate, solicitînd anularea înregistrării mărcii 

verbale Thermona pe motivul acţionării pîrîtului cu rea-credinţă la data depunerii 

cererii de înregistrare. 

Reprezentantul pîrîtului „Diadan-Lex” SRL în şedinţa instanţei nu s-a 

prezentat, fiind legal citat. În conformitate cu art.206(3) CPC instanţa a dispus 

examinarea pricinii în fond în lipsa acestuia. 

Reprezentantul AGEPI L. Sibov s-a expus întru respingerea acţiunii în partea 

ce ţine de anularea înregistrării mărcii pe motivul, că la data de 17.03.2008 

solicitantul „diadan_lex” SRL a depus cerere de înregistrare a mărcii verbale 



individuale Termona cu nr. depozit 023118 pentru clasele 11 şi 37, conform 

Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. În urma examinării cererii 

prealabile, s-a constatat că sînt îndeplinite condiţiile de depunere a cererii de 

înregistrarea a mărcii şi în conformitate cu art.37 alin.(6) lit.a) din Legea 

nr.38/2008 privind protecţia mărcilor s-a admis publicarea cererii în Buletinul 

Oficial de Proprietate Industrială, nr.11/2008. La 27.02.2009 Thermona, spol, s.r.o 

a depus la AGEPI cerere de examinare a opoziţiei, contestînd înregistrarea mărcii 

pe numele solicitantului, invocînd acţiunile de rea credinţă a solicitantului la 

momentul depunerii cererii de înregistrare. Conform legislaţiei în vigoare, AGEPI 

nu este în drept să ceară solicitantului să prezinte careva informaţii referitor la 

activitatea sa şi scopul înregistrării, toate acţiunile solicitantului fiind admise 

reieşind din principiile bunei-credinţe. Referitor la motivul reclamantului că 

denumirea firmei este binecunoscută în Republica Moldova, contestatorul nu a 

prezentat nici o hotărîre judecătorească în acest sens. În conformitate cu 

prevederile art.10 bis al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia proprietăţii 

industriale (1883), precum şi Legii nr.1103 din 30.06.2000 privind protecţia 

concurenţei, depunerea cererii de înregistrare a unei mărci, nu este obiect al actelor 

de concurenţă neloială, iar constatarea acţionării solicitantului cu rea-credinţă la 

depunerea cererii de înregistrare, ţine de decizia instanţei judecătoreşti. 

Audiind participanţii la proces, verificînd materialele pricinii, instanţa 

consideră cererea reclamantului pasibilă admiterii din următoarele. 

Conform art.9(1) CC persoanele fizice şi juridice participante la raporturile 

juridice civile trebuie să îşi execute drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-

credinţă, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi bunele moravuri. 

Buna-credinţă se prezintă pînă la proba contrară. 

Conform art.21(1) lit.b) din Legea privind protecţia mărcilor nr.38 din 

29.02.2008 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, dacă solicitantul a acţionat cu rea-

credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se consideră 



ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii 

de înregistrare a ei, solicitantul 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. 

S-a stabilit, că Thermona, spol. s.r.o este titulara mărcii combinate Thermona 

înregistrată în Republica cehă pentru produsele şi servicii clasele 11.40,42 CIPS la 

27.07.1998 sub nr. de înregistrare 210957 cu prioritate din 25.10.1996 (f.d.10). 

La 17.03.2008 „Diadan-Lex” SRL a depus la AGEPI cerere de înregistrare a 

mărcii verbale individuale Termona cu nr. depozit 023118 pentru clasele 11 şi 37, 

conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor (f.d.12). 

Potrivit extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice din 17.12.2008 

în obiectele de activitate a firmei „Diadan-Lex” SRL nu întră nici unul din 

produsele cuprinse în clasele 11 şi 37 CIPS, solicitate în cererea de înregistrare 

(f.d.15). 

La 09.02.09 „Diadan-Lex” SRL în persoana directorului a comunicat 

reprezentantului Thermona, spol. s.r.o, că este de acord să cesioneze cererea 

nr.023118 din 17.03.2008 de înregistrare a mărcii Thermona contra sumei de 5000 

Euro(f.d.14). 

Deci, pîrîtul la depunerea cererii de înregistrare a mărcii a acţionat cu rea-

credinţă. 

În contextul celor expuse, conform art.21(1) lit.b) Legii privind protecţia 

mărcilor nr.38 din 29.02.2008, art.238,241 CPC, instanţa 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Admite acţiunea înaintată de Thermona, spol. s.r.o. Anulează înregistrarea 

mărcii verbale Thermona pentru produsele şi servicile din clasele 11,37 CIPS. nr. 

depozit 023118 pe numele solicitantului „Diadan-Lex” SRL. 



Hotărîrea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 

zile. 

 

 

Judecător                                                                       L.Popova 

 

 

 


