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Dosarul nr. 2-287/08 
Republica Moldova  

 
H O TĂRÂR E  
În numele Legii  

Curtea de Apel Chişinău 
 

17 decembrie 2008       mun. Chişinău  
Colegiul de civil şi de contencios administrativ 
Având  în componenţa sa 
Preşedintele de  şedinţă, judecătorul   Grigore Zubati 
Grefierul       Ina Antoneac 
 

A judecat în şedinţă publică în procedură specială cererea SA „Orhei-Vit”, 
persoană cointeresată Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii 
Moldova privind recunoaşterea faptului notorietăţii mărcii Naturalis din 
01.01.2007. 

Audiind participanţii  în cauză, instanţa de judecată 
 

C o ns t a t ă  
 

Petiţionarul SA „Orhei-Vit”, solicită constatarea  faptului cu valoare juridică – 
notorietatea mărcii comerciale NATURALIS. 
În motivarea cererii reclamantului indică că Marca NATURALIS, este 

înregistrată la data de 07.11.2005, Nr. 12910 în calitate de marcă şi desen 
industrial. Nr. 801 (depus 08.12.2004). Sucurile  şi nectarele cu marca 
NATURALIS  produse de mai mult de 5 ani, formează o gamă integră din cele mai 
variate fructe şi legume; piersici, pere, mere, struguri, prune, caise, portocale, 
vişine, morcovi, tomate. Produsele se  comercializează în ambalaje convenabile. 
Tetra-Pak de 1.2 litri, şi în cutie din aluminiu de 0,330 litri, fabricate de unul din 
cei mai mari producători din domeniu, căruia  din 2004 i-a fost comandată prima 
partida. Calitatea produselor fabricate de „Orhei-Vit” S.A. este confirmate de 
nivelul înalt de cunoaştere a mărcii NATURALIS de către consumatori, la fel ca şi 
alte mărci ale petiţionarului. Un sondaj petrecut în anul 2004 de către compania 
specializată „MARKETING MEDIA INDEX” indică la circa 92,5% cunoaşterea 
sucurilor produse de petiţionar, fapt ce demonstrează aprecierea înaltă a „Orhei-
Vit” S.A. în calitate de unul din cei mai mari producători de sucuri, de produse ale 
industriei alimentare din Moldova. Un sondaj mai recent din 07 noiembrie 2007, la 
subiectul  sucurilor desemnate cu marca NATURALIS, marchează o cunoaştere de 
circa 96% a acesteia. Promovarea reuşită a mărcii pe piaţa internă şi internaţională 
este realizată prin intermediul  unei companii publicitare importante. 

Astfel, pentru realizarea acestui scop petiţionarul în anul 2005 şi 2006, conform 
scrisorii informative a contabilităţii, a investit aproximativ – 2 266 057 lei şi  
respectiv 2 015 160 lei în anul 2006. 
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Indică petiţionarul că cunoaşterea produselor desemnate cu marca NATURALIS  
rezidă în calitatea lor, marcată prin Diploma pentru  realizări în  domeniul calităţii, 
anul 2007, înmânată de Consiliul privind decernarea premiului de stat pentru 
realizări în domeniul calităţii, întreprinderea petiţionar deţine Diploma de laureat al  
concursului  internaţional din cadrul expoziţiei a 14 „I1POJ1∧KnO-2007” (emitent 
Ministerul agriculturii al federaţiei Ruse, Moscova). Pentru marca  NATURALIS 
Petiţionarul deţine Diploma de onoare a Premiului Mare „Mercuriul de Aur”  al 
Concursului Marca Comercială a Anului 2006,la categoria „Produse alimentare”, 
Marca Comercială a anului 2005 la nominaţia „Excelent”, decernate de  Camera de 
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Din 2005  datează Diploma QUALITY, 
decernată Petiţionarului în cadrul Degustării profesionale a produselor alimentare 
şi băuturilor TRADIŢIILE CALITĂŢII din Astana, Kazahstan, expoziţia 
„AstanaFood”, Diploma laureatului al concursului internaţional din cadrul 
expoziţiei a 14 „nPOJI3KCn0-2007”, Diploma QUALITY, decernată 
Petiţionarului în cadrul Degustării profesionale a produselor alimentare şi 
băuturilor TRADIŢIILE CALITĂŢII din Astana, Kazahstan, atestă în acelaşi timp 
şi prezenţa notorie pe piaţa internaţională a produselor desemnate cu marca 
NATURALIS. Înregistrarea internaţională Nr. 927822 din 05.01.2007 a mărcii 
NATURALIS este efectuată pentru 15 ţări. Exportul  produselor se realizează din 
data  producerii în mai mult de 20 ţări. 

Mai indică petiţionarul că exportă în mai multe ţări, acţionând fie prin 
intermediul partenerilor (Kazahstan, Mongolia, Kirgîstan, Canada, Rusia, 
România, Belorusia), fie prin contracte de distribuire. Prezenţa  internaţională a 
produsului, a mărcii NATURALIS se atesta prin site-ul Petiţionarului 
http://www.orhei-vit.com   şi altele (Anexa 14, 15). 

Consideră petiţionarul că necesară  stabilirea faptului  cu valoare  juridică – 
notorietatea mărcii se impune în vederea efectuării  procedurilor legale  în faţa. 

Solicită petiţionarul emiterea unei hotărâri prin care să fie recunoscut faptul 
notorietăţii mărcii Naturalis din 01.01.2007. 

Reprezentantul părţii cointeresate: Agenţia de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală a Republicii Moldova în şedinţă de judecată a explicat că lăsă soluţia 
cererii petiţionarului la discreţia instanţei de judecată. 

Audiind participanţii în cauza, studiind materialele cauzei civile, instanţa de 
judecată consideră cererea petiţionarului  şi întemeiată şi care urmează a fi admisă 
din  următoarele considerente. 
În drept, conform art. 32 şi 83(3) lit. k) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 

mărcilor cererea de recunoaştere a notorietăţii se examinează de către Curtea de 
Apel Chişinău. 

Conform articolul 2 al Legii nr. 38/2008, marcă notorie este o marcă larg 
cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de 
marcă sau la data priorităţii revendicate  în cerere, în cadrul segmentului de public 
vizat pentru  produsele şi/sau serviciile cărora li se  aplică marca, fără a fi necesară 
înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova  pentru a fi opusă. 

http://www.orhei-vit.com
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Conformitate  art. 32(5) al Legii nr.38/2008 durata protecţiei unei mărci notorii 
este nelimitată. 

Protecţia mărcii notorii se asigură prin faptul că, reieşind din prevederile art. 8 al 
Legii nr. 38/2008, se refuză înregistrarea unei mărci în cazul în care aceasta este 
identică sau similară cu o marcă recunoscută notorie pe teritoriul Republicii 
Moldova, iar produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii 
sunt identice sau similare cu cele ale mărcii notorii, indiferent de faptul dacă există 
sau nu riscul de confuzie în rândul consumatorilor, cu condiţia că solicitantul 
mărcii spre înregistrare ar putea obţine un profit nejustificat din caracterul 
distinctiv sau renumele mărcii notorii sau le-ar putea aduce atingere acestora. 

Potrivit cu prevederile art. 32(7) Legii nr. 38/2008 nu poate fi recunoscută 
notorie marca care a devenit larg cunoscută în cadrul unui anumit segment de 
public după data  priorităţii invocate  în susţinerea unei mărci  identice sau similare 
pentru produse şi/sau servicii identice sau similare depuse pe numele unui alt  
solicitant. respectiv, în cazul în care există o marcă identică sau similară pentru 
produse sau servicii identice sau similare înregistrată după o altă  persoană anterior 
datei de la care se cere protecţie prin recunoaşterea notorietăţii pentru Marca,  
atunci aceasta nu poate fi recunoscută notorie. 

Conform art. 32(3) al Legii nr. 38/2008 cererea de recunoaştere a notorietăţii 
trebuie să fie însoţită de documente de adeveresc următoarele: titularul sau 
utilizatorul mărcii; lista produselor şi/sau serviciilor cărora li se aplică marca; 
documentele ce demonstrează gradul de cunoaştere a mărcii în cadrul segmentului 
de public  vizat pentru  produsele şi/sau serviciile cărora li se aplică marca; 
începutul şi durata  utilizării mărcii; aria  geografică de utilizare a mărcii în 
Republica Moldova. 
În fapt, Marca Naturalis nr. 12910, data de depozit 04.02.2005 a fost înregistrată 

după compania „ORHEI-VIT” SA, MD pentru produsele şi serviciile claselor: 29 – 
fructe şi legume conservate; 32 – băuturi din fructe şi sucuri din fructe şi din 
legume, băuturi nealcoolice  conţinând fructe; nectar, sucuri naturale din fructe fără 
aditivi, suc de mere; suc de struguri, suc de portocale, suc de ananas, suc de  
grepfrut, suc de vişine şi cireşe, suc de prune,  suc de piersici, suc de caise, de mere 
şi coacăză, suc de mere şi vişine, suc multifrut; sucuri de legume, suc  de roşii, suc 
de mere şi morcov. 

Instanţa de judecată reiterează că recunoaşterea notorietăţii unei mărci are drept 
consecinţă acordarea unei protecţiei mai largi care va afecta în primul rând mărcile 
similare înregistrate pentru produse şi serviciu identice sau similare. Chiar şi 
recunoscută notorie  marca trebuie să corespundă funcţie sale de bază, şi anume să 
servească la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane juridice sau 
fizice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. 
În cazul dat marca Naturalis se recunoaşte notorie după S.A. „Orhei-Vit”  

reieşind din următoarele. 
Din actele cauzei rezultă că calitatea  produselor fabricate de „Orhei-Vit” S.A. 

este confirmată de nivelul  înalt de cunoaştere a mărcii NATURALIS de către 
consumatori, la fel  ca şi alte mărci ale petiţionarului. 
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Un sondaj petrecut în anul 2004 de către compania specializată „MARKETING 
MEDIA INDEX” indică la circa 92,5% cunoaşterea sucurilor produse de  
petiţionar, fapt ce demonstrează aprecierea înaltă a „Orhei-Vit” S.A. în calitate de 
unul din cei mari producători de sucuri, de produse ale industriei alimentare din 
Moldova. 

Un sondaj mai recent din 07 noiembrie 2007, la subiectul sucurilor desemnate 
cu marca NATURALIS, marchează o cunoaştere de circa 96% a  acesteia. 
Promovarea reuşită a mărcii  pe piaţa internă şi internaţională este realizată prin 
intermediul unei companii publicitate importante. 

Astfel, pentru realizarea acestui scop petiţionarul în anul 2005 şi 2006, conform 
scrisorii informative a contabilităţii, a investit aproximativ 2 266 057 lei şi 
respectiv 2 015 160 lei în anul 2006. 

Instanţa de judecată mai reţine  că în cazul ambelor sondaj au fost chestionaţi în 
3 localităţi ai Republicii Moldova Chişinău, Bălţi, Hînceşti. La stabilirea 
notorietăţii mărcii pentru produsele cu destinaţie tehnică au fost chestionaţi 
consumatorii produselor respective (atât din cercul producătorilor), cât şi cei din 
reţeaua de comerţ. 

Instanţa de judecată reiterează că ambele sondaje  petrece sunt în corespundere 
cu Recomandările comune ale organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 
referitor la dispoziţiile relative privind protecţia mărcilor notorii, adoptate în cadrul 
celei de a 34-a Reuniuni a Asamblei statelor-membre ale Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale, la 20-29 septembrie 1999, la care este membră şi 
Republica Moldova. 
În consecinţă, instanţa de judecată consideră întemeiată şi probată cererea 

petiţionarului privind recunoaşterea faptului care are valoare juridică a notorietăţii 
mărcii Naturalis din 01.01.2007. 
Ţinând cont de cele expuse, în conformitate cu art. 33, 279, 281, 282, 238, 241 

Cod de procedură civilă, instanţa de judecată 
 

H O TĂR EŞT E  
 

Se admite cererea S.A. „Orhei-Vit” 
Se constată faptul care are valoare juridică; se recunoaşte faptul notorietăţii 

mărcii Naturalis din 01.01.2007 înregistrată după  S.A. „Orhei-Vit”. 
 
Hotărâre cu drept de recurs în termen de 20 zile în Curtea Supremă de Justiţie. 
 
 
Preşedintele şedinţei, judecătorul   Grigore Zubati  
    
  
  

        


