
 1 

HOTĂRÎRE 
În numele Legii 

 
20 decembrie 2011 mun. Chişinău 
 
Instanţa de judecată a Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei M. Guzun 
Grefier Z. Pleşca 
 

a judecat în şedinţa de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în 

judecată a ÎM „Euro Alco” SRL către SA „Vinia Traian”, intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind apărarea dreptului asupra 

mărcii şi încasarea sumei royalty, şi cererea reconvenţională înaintată de SA 

„Vinia Traian” către ÎM „Euro Alco” SRL, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi intervenient accesoriu Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Concurenţei privind contestarea acţiunilor anticoncurenţă, recunoaşterea 

înregistrării Mărcii nr.5735, eticheta „777” drept ilicită. 

A CONSTATAT: 

IM „Euro Alco” SRL s-a adresat în instanţă cu cerere de chemare în i| judecată 

către SA „Vinia Traian”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, prin care a solicitat constatarea faptului încălcării de către SA „Vinia 

Traian” a dreptului ÎM „Euro Alco” SRL asupra mărcii «777»: a dispune retragerea 

definitivă din circuitul comercial a produselor contrafăcute sub marca «777»; a 

interzice toate acţiunile pârâtului care pot constitui încălcare a dreptului asupra 

mărcii «777», inclusiv producere, comercializare sau exportul produselor şi 

încasarea de la SA „Vinia Traian” suma royalty calculată în mărime de 37 198,3 

euro şi cheltuielile de judecată în mărime de 270 lei. 

În motivarea acţiunii a indicat, că deţine certificatul de înregistrare a mărcii 

"777" pentru clasa 33 a produselor conform Clasificatorului internaţional a 

mărfurilor şi serviciilor (certificat nr. R 5735 cu prioritate din 16.09.1996). 

ÎM „Euro-Alco” SRL a aflat, că SA „Vinia Traian”, în perioada anilor 2007-

2010 a exportat de pe teritoriul Republicii Moldova producţie vinicolă sub marca 
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«777». Conform scrisorii Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr. 09-4/3726 

din 14.05.2010 pârâtul a exportat producţia vinicolă sub marca aceasta în anii 

2007-2009 în cantitate de 32.637,0 dai (decalitri, 10 litri). Conform scrisorii 

Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr. 28/6993 din 23.08.2010 s-a confirmat 

faptul livrărilor sub marca sa şi în anul 2010 în cantitate de 4.561,3 decalitri. Prin 

urmare cantitatea totală a producţiei exportate de către pârât sub marca «777» 

pentru anii 2007-2010 constituie 37.198,3 dai. 

Careva temeiuri juridice pentru folosirea mărcii «777» pârâtul nu are şi între 

părţi nu a fost încheiat contract de licenţă pentru dreptul de a folosi marca indicată. 

Faptul comiterii de către pârât a acestor acţiuni înseamnă introducerea în circuitul 

comercial a produselor cu încălcarea drepturilor titularului mărcii, ceea ce duce la 

consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare. Conform art. 10 şi 10 bis a 

Convenţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, trebuie să fie 

interzise orice fapte care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu 

întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui 

concurent. Folosirea mărcii cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare atrage 

după sine răspundere civilă, administrativă sau penală. 

Conform art. 61 al Legii RM nr.38-XVI din 29.02.2008 «Privind protecţia 

mărcilor» una din modalităţile de protecţie a dreptului reclamantului este încetarea 

încălcării. In raportul litigios faptul dat reprezintă interzicerea pârâtului de a folosi 

marca ce aparţine reclamantului şi încasarea din contul acestuia a unei compensaţii 

(royalty). 

În conformitate cu prevederile p.b) al.(l) art.72 al Legii RM «Privind protecţia 

mărcilor» titularul de drepturi este în drept să ceară de la persoana, ce ilegal 

foloseşte marca, achitarea royalty, care i-ar fi fost datorată în cazul în care pârâtul 

ar fi cerut autorizaţia de a utiliza marca respectivă. 

ÎM «Euro-Alco» SRL a încheiat pe parcursul anilor activităţii multe contracte 

de licenţă pe diferite mărci, deţinute de companie. în contractele de licenţă privind 

utilizarea mărcilor (inclusiv «777») din anii 2002-2005 rata royalty, stabilită de ÎM 
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«Euro-Alco» SRL şi acceptată de licenţiaţi a fost în mărime de 0,06 $ pentru o 

sticlă cu volum de 0,7 I. 

Reieşind din condiţiile de piaţă actuale şi practica de afaceri formată între 

«Euro-Alco» SRL şi licenţiaţi consideră, că pentru utilizarea mărcii rata royalty 

rezonabilă constituie 0,1 Euro (inclusiv TVA) pentru fiecare litru de producţie, 

exportate ilicit. 

Prin urmare, suma royalty constituie: 371.983 I * 0,1 Euro = 37.198,3 Euro, 

care solicită a fi încasată de la pârâtul SA „Vinia Traian”. 

SA „Vinia Traian”, a înaintat o cerere reconvenţională către ÎM „Euro Alco” 

SRL, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenient accesoriu 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, prin care a solicitat recunoaşterea 

înregistrării mărcii nr. 5735 eticheta «777» drept ilicită, înregistrată cu încălcarea 

Legii privind protecţia mărcilor, anularea parţială a drepturilor în privinţa 

elementelor neprotejabile ale înregistrării mărcii nr. 5735, şi excluderea din 

protecţie în Certificatul nr. 5735 a tuturor semnelor neprotejabile, în special 

„Fabricat in Moldova”, 'ALB", '777', "ALC.18% VOL", "E 0,7 L", "SM 117'. 

În motivarea cererii reconvenţionale a indicat, că în anul 1996 Compania 

EURO-ALCO a depus pentru înregistrare în calitate de marcă o etichetă de formă 

dreptunghiulară, care constă dintr-o compoziţie de elemente figurative, precum şi 

elemente verbale şi cifre, cum ar fi „Fabricat în Moldova”, „ALB”, "ALC.18% 

VOL", "E 0,7 L", "SM 117*, 777'. Ulterior AGEPI a eliberat certificatul de 

înregistrare a mărcii Nr. 5735 fără careva indicaţii privind excluderea de la 

protecţie a anumitor elemente ale mărcii care se folosesc uzual şi cu bună credinţă 

în comerţ de mai mulţi agenţi economici pentru desemnarea speciei, calităţii, 

proprietăţilor produsului, volumului şi altor elemente care nu pot fi înregistrate şi 

protejate de sine stătător. Prin aceasta au fost încălcate prevederile art. 7 ale Legii 

privind protecţia mărcilor şi Regulamentului privind procedura de depunere, 

examinare şi înregistrare a mărcilor , în special p. 111. (Anexa nr. 2), înregistrarea 

fără indicarea elementelor excluse din protecţie este contrară practicii uzuale a 

AGEPI, deoarece majoritatea înregistrărilor ce conţin aşa elemente ca cifre, semne 
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folosite în comerţ pentru indicarea speciei produsului sau proprietăţilor lui fie 

conţineau fraza „protecţia juridică nu se extinde asupra”, fie, conform normelor 

internaţionale, conţineau codul (526) - excludere de la protecţie (disclamare) cu 

indicarea elementelor excluse de la protecţie. AGEPI prin decizia sa a acordat 

neîntemeiat facilităţi şi privilegii companiei EURO-ALCO faţă de alţi agenţi 

economici, ce activează pe aceeaşi piaţă de mărfuri, fapt interzis de art. 9 alin. 1 lit. 

(c), (d) al Legii cu privire la protecţia concurenţei Nr. 1103, care drept urmare a 

dus la înaintarea pretenţiilor pentru folosirea combinaţiei de cifre 7 în denumirea 

generică a vinurilor brute, în special a produsului (Portwein 777). La fel 

înregistrarea nr. 5735 este contrară prevederilor art. 7 al Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor din 1995, în special alin. 5, care prevedea că nu 

se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a semnelor deţinute şi 

folosite legal, până la 1 ianuarie 1992, de două şi mai multe persoane juridice 

pentru marcarea unor mărfuri de acelaşi tip. 

Pretinderea companiei EURO-ALCO la deţinerea drepturilor exclusive pentru 

îmbinarea de cifre 7 (trei de şapte), cu autorizaţia şi acordul AGEPI este ilicită şi 

neîntemeiată, iar împreună cu pretenţiile materiale înaintate agenţilor economici 

concurenţi reprezintă acţiuni anticoncurenţă şi de fapt sunt contrare practicilor 

loiale de afaceri. Denumirea „IIopTBeH 777" este cunoscută pe larg pentru 

produsele alcoolice fabricate până în anul 1992 de mai mulţi producători din 

vinificaţie pe teritoriul fostei URSS. 

În cadrul examinării cauzei reprezentantul reclamantului, ÎM „Euro Alco” 

SRL a susţinut integral pretenţiile invocate în cererea de chemare în judecată şi a 

solicitat admiterea acesteia, nu a recunoscut cererea reconvenţională şi a solicitat 

respingerea ei. 

Reprezentantul pârâtului, SA „Vinia Traian”, a susţinut integral pretenţiile 

înaintate în cererea reconvenţională si a solicitat admiterea ei, nu a recunoscut 

cererea de chemare în judecată şi a solicitat respingerea acesteia ca fiind 

neîntemeiată. 



 5 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a lăsat la 

discreţia instanţei admiterea cererii de chemare în judecată înaintată de către ÎM 

“Euro Aleo” SRL. Nu a recunoscut cererea reconvenţională înaintată de către SA 

„Vinia Traian” şi a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată. 

A explicat, că marca combinată „777” nr. R5735 din 16.09.1996 este 

înregistrată pe numele titularului „Euro-Alco” S.A., str. Bucuriei nr. 20, MD-2004, 

Chişinău, Republica Moldova, pentru produsele din clasa 33 - băuturi alcoolice (cu 

excepţia berii). 

Procedura de înregistrare a mărcii combinate “777” a derulat în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în vigoare la acel moment. 

Astfel, cererea de înregistrare a mărcii „777” a fost depusă spre înregistrare la 

16.09.1996 de către Societatea pe acţiuni mixtă moldo-cipriotă de tip închis 

„AROMA –PLUS” (copia se anexează, Anexa 1). 

La 20.03.1997 solicitantul a depus la AGEPI cererea de modificare a 

denumirii în întreprinderea mixtă moldo-cipriotă „EURO-ALCO” S.A. în legătură 

cu modificarea denumirii solicitantului, acesta a prezentat imaginea nouă a 

etichetei din care au fost excluse elementele ce identificau întreprinderea precum 

„AROMA-PLUS”. 

În urma examinării semnului depus spre înregistrare, la 09.06.1997 a fost 

emis Avizul Provizoriu de refuz întemeiat pe existenţa cererii anterioare nr. depozit 

005326 din 05.02.1996 „PROMETEU”, actualmente marcă-proprietate a statului 

nr.R5120 conform Hotărârii Guvernului nr.1080 din 08.10.2001, ce se află în 

gestiunea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

La data de 20.08.1997 pârâtul a solicitat excluderea elementului verbal 

„PROMETEU” din componenţa semnului combinat pentru a exclude conflictul cu 

marca anterioară nr.R5120. 

Respectiv, la 02.07.1998 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii (copia se 

anexează, Anexa 3). 

Astfel, cerinţele înaintate de SA „Vinia Traian” le consideră neîntemeiate şi 

urmează a fi respinse reieşind din faptul că motivele de nulitate a unei mărci sunt 



 6 

prevăzute la art.21 şi 22 al Legii nr.3 8/2008 privind protecţia mărcilor (în 

continuare - Legea nr.38/2008), dar reclamantul nu a concretizat, la ce temei de 

nulitate prevăzut de art. 7 ni Legii nr. 38/2008 face referire şi nu a prezentat 

probele corespunzătoare. De asemenea, reclamantul consideră că marca nr.5735 

este înregistrată contrar prevederilor art.7(5) al Legii nr.588/1995 privind mărcile 

şi denumirile de origine a produselor (abrogată la 06.09.2008), care prevedea că nu 

se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a semnelor deţinute şi 

folosite legal, până la 1 ianuarie 1992, de două sau mai multe persoane juridice, 

inclusiv de succesorii de drept ai acestora pentru marcarea unor mărfuri de acelaşi 

tip (omogene, similare). Acest argument al reclamantului este lipsit de temeiuri 

juridice şi urmează a fi respins din următoarele considerente. 

Scopul normei citate în Legea nr.588/1995 era de a nu admite înregistrarea 

semnelor lipsite de caracterul distinctiv în urma unei utilizări îndelungate de 2 sau 

mai multe persoane juridice. 

Scopul unei mărci, conform art.2 al Legii nr.3 8/2008, este de a deosebi 

produsele şi/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor 

persoane fizice sau juridice. 

Respectiv, pentru a nu admite înregistrarea unor semne care şi-au pierdut de 

caracterul distinctiv în urma utilizării intensive în perioada U.R.S.S. de două sau 

mai multe persoane juridice, a şi fost introdusă această prevedere, care, de altfel, se 

regăseşte şi în Legea nr.38/2008 la art.7(l)b). 

Totodată, art.7(2) al Legii nr.38/2008 menţionează că dispoziţiile alin.(l) 

lit.b)-d) nu se aplică dacă solicitantul prezintă suficiente dovezi că, până la data de 

depozit a cererii de înregistrare a mărcii şi ca urmare a folosirii acesteia, marca a 

dobândit un caracter distinctiv în raport cu produsele şi/sau serviciile revendicate. 

De asemenea, art.21(2) prevede că o marcă înregistrată contrar prevederilor art.7 

alin.(l) lit.b), c) sau d) nu poate fi declarată nulă dacă, în urma utilizării, ea a 

dobândit, după înregistrare, un caracter distinctiv pentru produsele şi/sau serviciile 

pentru care a fost înregistrată. 
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Luând în consideraţie că marca pârâtului nr.5735 a fost înregistrată încă din 

anul 1996, prezenţa sau lipsa caracterului distinctiv urmează a fi probat reieşind 

din situaţia actuală şi nu cea existentă la momentul înregistrării. 

Respectiv, interpretarea dată de reclamant pct.111 al Regulamentului privind 

procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.488 din 13.08.2009 este una arbitrară şi neunivocă. 

Cât priveşte capacitatea unei combinaţii de cifre să fie protejat abilă în calitate 

de marcă, AGEPI anexează extrase privind mărcile naţionale înregistrate ce conţin 

o combinaţie din trei cifre. In acest sens, există şi o multitudine de înregistrări 

internaţionale ce conţin cifre fără a fi disclamate. 

Afirmaţia reclamantului precum că AGEPI prin decizia sa a acordat 

neîntemeiat facilităţi şi privilegii companiei EURO-ALCO faţă de alţi agenţi 

economici ce activează pe aceeaşi piaţă de mărfuri, fapt interzis de art.9 alin.(l) 

lit.(c) al Legii nr. l 103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, vine în 

contradicţie cu însăşi principiile de protecţie a proprietăţii intelectuale stabilite în 

tratatele internaţionale. Astfel, în conformitate cu art. 16 al Acordului privind 

aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), la care 

Republica Moldova este parte, titularul unei mărci de fabrică sau de comerţ va 

avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terţi acţionând fără consimţământul său 

să utilizeze în cadrul operaţiunilor comerciale semne identice sau similare pentru 

produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marca de fabrică sau de 

comerţ a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar genera un risc de 

confuzie. 

În consecinţă, prin însăşi natura dreptului de proprietate intelectuală titularului 

i se acordă un drept exclusiv (monopol) de utilizare al obiectului de proprietate 

intelectuală, fapt care nu vine în contradicţie cu legislaţia privind protecţia 

concurenţei. 

Cât priveşte alte argumente şi probe prezentate de reclamant, precum 

înregistrările pe teritoriul Uniunii Europene sau al Federaţiei Ruse, aceasta nu pot 

fi admise la dosar în calitate de probe pertinente, deoarece acestea nu sunt valabile 
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pe teritoriul Republicii Moldova şi sunt în afara jurisdicţiei AGEPI sau a instanţei 

de judecată din Republica Moldova. 
Dreptul la marcă este unul teritorial. Principiul teritorialităţii mărcii este 

stabilit în art. 6 al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale 

(1883), la care Republica Moldova este parte, conform căruia: - condiţiile de 

depunere şi înregistrare a mărcilor de fabrică sau de comerţ vor fi stabilite de 

legislaţia naţională a fiecărei ţâri a Uniunii pentru Protecţia Proprietăţii Industriale] 

(alineatul (1)); 

Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei a explicat, că 

este autoritatea administraţiei publice învestită prin Legea cu privire la protecţia % 

concurenţei nr. 1103 din 30.06.2000, cu sarcina de a exercita controlul de stat 

asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei. Consideră, că în 

cazul dat: reclamantul fără a-şi utiliza posibilitatea de apărare a dreptului său pe 

cale administrativă asigurată de lege, de a sesiza Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Concurenţei, pentru reprimarea presupuselor acţiuni de limitare a 

concurenţei a AGEPI, a intentat direct instanţei de judecată acţiunea 

reconvenţională prin care a solicitat instanţei să recunoască înregistrarea mărcii 

nr.5735 eticheta „777” drept ilicită şi făcută cu încălcarea Legii privind protecţia 

mărcilor şi anularea parţială a drepturilor în privinţa elementelor neprotejabile ale 

înregistrării mărcii 5735 şi excluderea din protecţie în Certificatul nr. 5735 a 

tuturor semnelor neprotejabile. Astfel, a indicat că în adresa sa nu a parvenit nici o 

cerere, prin care să fie denunţate acţiunile reclamaţilor, ce instituie obiectul acestei 

cereri reconvenţionale. Totodată, Consiliul Administrativ al NPC nu a iniţiat din 

oficiu acţiune de investigaţie şi nici nu a adoptat vre-o hotărâre asupra cazului 

denunţat de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, ce constituie 

obiectul acestei cereri reconvenţionale. În lipsa unei decizii a Consiliului 

Administrativ de constatare a unei încălcări a art.9 al Legii cu privire la protecţia 

concurenţei prin acţiunile AGEPI, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei 

nu poate să se expună cu certitudine asupra faptului acordării neîntemeiat de 
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facilităţi şi privilegii companiei „EURO-ALCO” SA faţă de alţi agenţi economici 

ce activează pe aceiaşi piaţă de mărfuri. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, analizând materialele prezentate, 

instanţa de judecată a ajuns la concluzia, că cererea ÎM „Euro Alco” SRL către SA 

„Vinia Traian” şi intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, privind apărarea dreptului asupra mărcii şi încasarea sumei royalty 

este întemeiată şi urmează a fi admisă, iar cererea reconvenţională înaintată de SA 

„Vinia Traian” către ÎM „Euro Alco” SRL, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi intervenient accesoriu Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Concurenţei privind contestarea acţiunilor anticoncurenţă, recunoaşterea 

înregistrării Mărcii nr.5735, eticheta drept ilicită este neîntemeiată şi urmează a fi 

respinsă. 

Astfel, instanţa a stabilit, că marca combinată „777” nr. R5735 din 16.09.1996 

este înregistrată pe numele titularului „Euro-Alco” S.A., str. Bucuriei nr. 20, MD-

2004, Chişinău, Republica Moldova, pentru produsele din clasa 33 - băuturi 

alcoolice (cu excepţia berii). 

Conform datelor AGEPI, cererea de înregistrare a mărcii „777” a fost depusă 

spre înregistrare la 16.09.1996 de către Societatea pe acţiuni mixtă moldo-cipriotă 

de tip închis „AROMA–PLUS”. 

La 20.03.1997 solicitantul a depus la AGEPI cererea de modificare a 

denumirii în întreprinderea mixtă moldo-cipriotă „EURO-ALCO” S.A. în legătură 

cu modificarea denumirii solicitantului, a fost prezentată imaginea nouă a etichetei 

din care au fost excluse elementele ce identificau întreprinderea „AROMA-PLUS”. 

In urma examinării semnului depus spre înregistrare, la 09.06.1997 a fost emis 

Avizul Provizoriu de refuz întemeiat din motivul existenţei cererii anterioare nr. 

depozit 005326 din 05.02.1996 „PROMETEU”, actualmente marcă-proprietate a 

statului nr.R5120 conform Hotărârii Guvernului nr.1080 din 08.10.2001, ce se află 

în gestiunea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 
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La data de 20.08.1997 s-a solicitat excluderea elementului verbal 

„PROMETEU” din componenţa semnului combinat pentru a exclude conflictul cu 

marca anterioară nr.R5120. 

Respectiv, la 02.07.1998 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii „777”. 

SA „Vinia Traian” solicită recunoaşterea înregistrării mărcii nr.5735 drept 

ilicită, emisă cu încălcarea Legii privind protecţia mărcilor. 

Însă, motivele de nulitate a unei mărci sunt prevăzute la art. 21 şi art. 22 al 

Legii nr.3 8 XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor. 

Astfel, art.21 (1) al Legii nominalizate prevede următoarele temeiuri de 

nulitate a unei mărci: 

a) marca a fost înregistrată contrar prevederilor art.7; 

b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă la momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii. 

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr.38/2008 se refuză 

înregistrarea: 

a) semnelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.5; 

b) mărcilor care sânt lipsite de caracter distinctiv; 

c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaţii ce pot servi în 

comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea 

geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici 

ale acestora; 

d) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaţii devenite uzuale în 

limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante; 

e) semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăşi natura produselor 

sau din forma produsului necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic, sau din 

forma care conferă valoare esenţială produsului; 

f) mărcilor care sânt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri ori 

prejudiciază imaginea şi interesele statului; 

g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte 

originea geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului; 
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h) mărcilor care conţin reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme 

de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor, denumiri depline 

sau abreviate de organizaţii internaţionale şi interguvernamentale, semne, sigilii 

oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie 

care, în lipsa autorizaţiei autorităţilor competente, trebuie refuzate în conformitate 

cu art.6 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 

martie 1883; 

i) mărcilor care conţin reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, 

altele decât cele protejate conform art.6 ter din Convenţia de la Paris, şi care 

prezintă un interes public deosebit, cu excepţia cazurilor când înregistrarea este 

autorizată de autorităţile competente; 

j) mărcilor care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri 

religioase; 

k) mărcilor care conţin ori sânt constituite: 

- dintr-o indicaţie geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice; 

sau 

- dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicaţie geografică sau cu o 

denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, în cazurile când 

produsele nu au originea corespunzătoare indicaţiei geografice sau denumirii de 

origine, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată, ori dacă indicaţia 

geografică sau denumirea de origine este utilizată în traducere ori este însoţită de 

expresii cum ar fi „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, „imitaţie” sau de o expresie 

similară, precum şi în cazul când mărcile sânt solicitate pentru produse neacoperite 

de indicaţia geografică sau de denumirea de origine protejată în măsura în care 

aceste produse sânt comparabile cu cele pentru care indicaţia geografică sau 

denumirea de origine este protejată ori în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, 

fără uri motiv justificat, ar permite să se obţină un profit nemeritat din reputaţia 

indicaţiei geografice sau a denumirii de origine protejate. 
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Reclamantul nu a indicat nici un temei de nulitate prevăzut de art. 7 al Legii 

nr.38 XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor şi mi a prezentat careva 

probe în acest sens. 

De asemenea, SA „Vinia Traian” consideră, că marca nr.5735 este înregistrată 

contrar prevederilor art.7(5) al Legii nr.588/1995 privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor (abrogată la 06.09.2008), care prevedea că nu se admite 

înregistrarea ca marcă sau elemente ale ei, a semnelor deţinute şi folosite legal, 

până la 1 ianuarie 1992, de două sau mai multe persoane juridice, inclusiv de 

succesorii de drept ai acestora pentru marcarea unor mărfuri de acelaşi tip 

(omogene, similare). 

Acest argument al SA „Vinia Traian” este lipsit de temeiuri juridice şi 

urmează a fi respins din următoarele considerente. 

Scopul unei mărci, conform art. 2 al Legii nr.38/2008, este de a deosebi 

produsele şi/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor 

persoane fizice sau juridice. 

Respectiv, pentru a nu admite înregistrarea unor semne care şi-au pierdut 

caracterul distinctiv în urma utilizării intensive în perioada U.R.S.S. de două sau 

mai multe persoane juridice, a fost introdusă această prevedere, care, de altfel, se 

regăseşte şi în Legea nr.3 8/2008 la art.7(l)b). 

Totodată, art.7(2) al Legii nr.3 8/2008 menţionează că dispoziţiile alin.(l) 

lit.b)-d) nu se aplică dacă solicitantul prezintă suficiente dovezi că, până la data de 

depozit a cererii de înregistrare a mărcii şi ca urmare a folosirii acesteia, marca a 

dobândit un caracter distinctiv în raport cu produsele şi/sau serviciile revendicate. 

De asemenea, art.21(2) prevede, că o marcă înregistrată contrar prevederilor 

art.7 alin.(l) lit.b), c) sau d) nu poate fi declarată nulă dacă, în urma utilizării, ea a 

dobândit, după înregistrare, un caracter distinctiv pentru produsele şi/sau serviciile 

pentru care a fost înregistrată. 

Ţinând cont de faptul, că marca „Euro-Alco” S.A. nr. 5735 a fost înregistrată 

încă din anul 1996, prezenţa sau lipsa caracterului distinctiv urmează a fi probat 

reieşind din situaţia actuală şi nu cea existentă la momentul înregistrării. 
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Referitor la faptul, că AGEPI a eliberat certificatul de înregistrare a mărcii 

fără a indica elementele excluse de la protecţie instanţa reţine, că conform art. 10 

alin. 1 al Legii nr.38/2008 dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii 

care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate 

de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiţia folosirii loiale a acestor 

elemente şi respectării intereselor legitime ale titularului mărcii şi ale terţilor. 

De asemenea, conform lit.b) alin.(2) al aceluiaşi articol dreptul exclusiv 

asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică utilizarea în activitatea sa 

industrială sau comercială, în concordanţă cu practicile oneste, indicaţiile 

referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, 

timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, la alte caracteristici ale 

acestora. Corespunzător, elemente precum „Fabricat în Moldova”, „ALB”, 

„ALC.18% VOL”, „E 0,7 L”, „SM 117” sunt din start excluse de la protecţie 

deoarece nu pot fi înregistrate separat în calitate de mărci şi indică la specia, 

calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării 

produsului sau prestării serviciului, la alte caracteristici ale acestora. Cât priveşte 

elementul „777”, acesta nu indică la careva proprietăţi ale produsului şi beneficiază 

de protecţie în baza art.9 al Legii nr.3 8/2008. 

Afirmaţia SA „Vinia Traian” precum, că AGEPI prin decizia sa a acordat 

neîntemeiat facilităţi şi privilegii companiei „Euro-Alco” S.A. faţă de alţi agenţi 

economici ce activează pe aceeaşi piaţă de mărfuri, fapt interzis de art.9 alin.(l) 

lit.(c) al Legii nr. l 103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei, vine în 

contradicţie cu principiile de protecţie a proprietăţii intelectuale stabilite în tratatele 

internaţionale. 

Astfel, în conformitate cu art. 16 al Acordului privind aspectele comerciale 

ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), la care Republica Moldova este 

parte, titularul unei mărci de fabrică sau de comerţ va avea dreptul exclusiv de a 

împiedica orice terţi acţionând fără consimţământul său să utilizeze în cadrul 

operaţiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii 
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identice sau similare celor pentru care marca de fabrică sau de comerţ a fost 

înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. 

În consecinţă, prin însăşi natura dreptului de proprietate intelectuală titularului 

i se acordă un drept exclusiv (monopol) de utilizare al obiectului de proprietate 

intelectuală, fapt care nu vine în contradicţie cu legislaţia privind protecţia 

concurenţei. 

Cât priveşte alte argumente şi probe prezentate de reclamant, precum înregistrările 

de pe teritoriul Uniunii Europene sau al Federaţiei Ruse, aceasta nu pot fi admise la 

dosar în calitate de probe pertinente, deoarece dreptul la marcă este unul teritorial. 

Principiul teritorialităţii mărcii este stabilit în art. 6 al Convenţiei de la Paris pentru 

protecţia proprietăţii industriale (1883), la care Republica Moldova este parte, 

conform căruia: - condiţiile de depunere şi înregistrare a mărcilor de fabrică sau de 

comerţ vor fi stabilite de legislaţia naţională a fiecărei ţări a Uniunii [pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale] (alineatul (1)); 

- o marcă înregistrată reglementar într-una din ţările Uniunii va fi considerată ca 

independentă de mărcile înregistrate de celelalte ţări ale Uniunii, inclusiv în ţara de 

origine (alineatul (3)). 

Prin urmare, s-a stabilit cu certitudine că Î.M. «Euro-Alco» SRL deţine legal 

certificatul de înregistrare a mărcii "777" pentru clasa 33 a produselor conform 

Clasificatorului internaţional a mărfurilor şi serviciilor - băuturi alcoolice cu 

excepţia berii. 

Dreptul exclusiv al reclamatului asupra mărcii „777” decurge din înregistrarea 

acestei mărci în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi se confirmă prin 

certificatul nr.R5735 cu prioritate din 16.09.1996. 

Marca „777” nu a fost recunoscută ca marcă notorie şi folosirea de către 

reclamant a mărcii comerciale nu poate fi calificată ca drept un act de concurenţă 

neloială în baza Legii cu privire la protecţia concurenţei. 

Marca înregistrată este cea combinată şi se constituie cât din elemente grafice, 

atât şi din elemente verbale. Obiect al protecţiei îl constituie orice element al 

mărcii combinate or conform art. 5 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 „privind 
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protecţia mărcilor” cât şi conform art. 15 al Acordului privind Aspectele 

Drepturilor de Proprietate Intelectuală legate de comerţ, marca se poate constitui 

din combinaţii din semne, în situaţia litigioasă combinaţia „777”, iar conform art. 9 

al Legii vizate şi art. 16 al Acordului TRIPS titularul dreptului mărcii poate cere 

protecţia drepturilor sale în cazul folosirii oricărui semn identic în cazul în care 

acesta a fost înregistrat. în situaţia dată elementul textual „777” protejat în cadrul 

mărcii combinate nr.R5735 a fost utilizat de către pârât. 

Conform Certificatului de înregistrare a mărcii nr.R5735 eliberat de AGEPI 

reclamantul a devenit titularul exclusiv asupra mărcii combinate „777” şi deci orice 

aplicare de către terţi a elementelor verbale din marca combinată reprezintă o 

încălcare a dreptului asupra mărcii. 

Este neîntemeiată referirea pârâtului la cazul limitării dreptului exclusiv, 

întrucât conform art. 10 (1) din Legea privind protecţia mărcilor, dreptul exclusiv 

nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu 

pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu 

condiţia folosirii loiale a acestor elemente şi respectării intereselor legitime ale 

titularului mărcii şi ale terţilor. 

Combinaţia verbală "777" nu cade sub incidenţa limitării dreptului exclusiv. 

În temeiul art. 3 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 „Privind protecţia 

mărcilor”, drepturile asupra mărcii sunt dobândite şi protejate pe teritoriul 

Republicii Moldova prin înregistrare. Articolul 6 al Legii stipulează că titularul 

mărcii (persoana fizică sau juridică, sau grupurile de persoane dintre acestea) în 

numele căruia marca este protejată, dobândeşte protecţia juridică din momentul 

înregistrării drepturilor în Registrul Naţional al Mărcilor, iar actul Certificatul de 

înregistrare a mărcii. 

Conform art. 9 din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terţi începând cu 

data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova 

sau cu data înscrierii în Registrul internaţional a datelor referitoare la înregistrarea 
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mărcii, titularul mărcii fiind în drept să interzică terţilor să o utilizeze în activitatea 

lor comercială. 

Folosirea mărcii cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare atrage după 

sine răspundere civilă, administrativă sau penală. 

Conform art. 61 al Legii RM nr.38-XVI din 29.02.2008 «Privind protecţia 

mărcilor», una din modalităţile de protecţie a dreptului reclamantului este încetarea 

încălcării în raporturi litigioase. Faptul dat reprezintă interzicerea pârâtului de a 

folosi marca ce aparţine reclamantului şi încasarea din contul acestuia a unei 

compensaţii băneşti (royalty). 

În conformitate cu prevederile p. b) al.(l) art.72 al Legii RM nr.38-XVI din 

29.02.2008 «Privind protecţia mărcilor» titularul de drepturi este în drept să ceară 

de la persoana, ce ilegal foloseşte marca, achitarea royalty, care i-ar fi fost datorată 

în cazul în care pârâtul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza marca respectivă. 

La materialele cauzei sânt anexate contractele de licenţă pentru utilizarea 

mărcilor, care aparţine reclamantului cu drept de proprietate, prezentate de ÎM 

«Euro-Alco» SRL. Conform acestor contracte de licenţa privind utilizarea mărcilor 

(inclusiv «777») din anii 2002-2005 rata royalty stabilită de ÎM «Euro-Alco» SRL 

şi acceptată de licenţiaţi a fost în mărime de 0,06 $ pentru o sticlă cu volum de 0,7 

l. 

Reieşind din condiţiile de piaţă actuale şi practica de afacere formată între ÎM 

«Euro-Alco» SRL şi licenţiaţi reclamantul consideră, că pentru utilizarea mărcii 

rata royalty rezonabilă care ar fi fost stabilită pentru pârât în cazul în care acesta ar 

fi cerut autorizaţia de a utiliza marca respectivă constituie 0,1 Euro (inclusiv TVA) 

pentru fiecare litru al producţiei exportate ilicit deaceia au solicitat încasarea sumei 

royalty conform calculului prezentat, care constituie 37.198,3 Euro. 

Deoarece pârâtul nu s-a expus asupra mărimii sumei royalty pretinse de 

reclamant pentru un litru şi nu a prezentat alte probe şi contrargumente, instanţa de 

judecată a ajuns la concluzia de a admite în această parte cererea reclamantului în 

mărimea solicitată de acesta, considerând-o întemeiată. 
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Însă, reieşind din probele prezentate, şi anume actul de control nr. 0002121, 

întocmit de şeful de sector Audit Postvămuire la 22 aprilie 2011, cantitatea de vin 

exportată de SA „Vinia Traian” în anul 2010, constituie 73020 1, iar conform 

scrisorii Serviciului Vamal nr.09-4/3726 din 14.05.2010, SA „Vinia Traian” pe 

perioada 2007-2009 conform declaraţiilor vamale au exportat vin marca „Portvein 

777” în cantitate de 32 637 sticle, în total-105 657 1. 

105 657 1.x 0,1 Euro=l0.565 Euro 

Astfel, suma royalty, ce urmează a fi încasată de la SA „Vinia Traian” în 

beneficiul IM «Euro-Alco» SRL constituie 10.565 Euro, în rest cererea se 

respinge. 

În contextul celor expuse, conform art. 6, 9, 61, 66, 67, 69, 70, 72 ale Legii 

RM nr.38-XVI din 29.02.2008 „Privind protecţia mărcilor”, art. 238-242 CPC al 

RM, instanţa de judecată 

A HOTĂRÎT: 

A admite parţial cererea de chemare în judecată depusă de IM «Euro-Alco» 

SRL. 

A recunoaşte faptul încălcării de către „Vinia Traian” S.A. a dreptului IM 

«Euro-Alco» SRL asupra mărcii «777»; 

A retrage din circuitul comercial produsele sub marca «777», ce aparţin 

„Vinia Traian” S.A. 

A interzice toate acţiunile „Vinia Traian” S.A care pot constitui încălcare a 

drepturilor asupra mărcii «777», inclusiv producere, vânzare, export. 

A încasa de la „Vinia Traian” S.A. în beneficiul ÎM «Euro-Alco» SRL suma 

royalty în mărime de 10.565 (zece mii cinci sute şaizeci şi cinci) Euro. 

În rest cererea IM «Euro-Alco» SRL se respinge. 

A respinge ca fiind neîntemeiată cererea reconvenţională înaintată de SA 

„Vinia Traian” către ÎM “Euro Aleo” SRL, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi intervenient accesoriu Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Concurenţei privind contestarea acţiunilor anticoncurenţă, recunoaşterea 

înregistrării Mărcii nr.5735, eticheta "777" drept ilicită. 
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Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 

15 zile. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


