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HOTĂRÎ RE 
în numele legii 

 
21.09.2011 
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenta sa pe: 
Preşedintele şedinţei de judecată:Gh.Cretu 
Grefierul: C.Nichita 

 
Judecind în şedinţă deschisă cauza civilă la acţiunea reclamantului Central 

Corporation reprezentată de SRL „Brevet-MarcService” către Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a R. Moldova şi Andrei Railean privitor la anularea 

înregistrării mărcii, instanţa 

a constatat: 

Reclamantul Central Corporation la 16.03.2011 s-a adresat la Curtea de Apel 

Chişinău cu o acţiune către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R. 

Moldova şi Andrei Railean privitor la recunoaşterea mărcii „CTR” nr. 20629, 

titular RAILEAN Andrei, ca fiind înregistrată cu rea-credinţă şi anularea integrală 

a înregistrării acestei mărci după Railean Andrei ca fiind ilegală. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului a susţinut integral 

pretenţiile invocate în acţiune şi instanţei a arătat, că marca «CTR» cu nr. 20629 a 

fost înregistrată pe 17 noiembrie 2010 de către RAILEAN Andrei pentru produsele 

şi serviciile din clasele 12 şi 35, conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi 

Serviciilor (CIPS) (Anexa 1), iar în conformitate cu art. 21(l)b) al Legii nr. 38 din 

29.02.2008 privind protecţia mărcilor, marca este declarată nulă dacă solicitantul a 

acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrarea mărcii. 

Totodată 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. Aşadar reclamantul, compania coreeană Central 

Corporation, este unul din producătorii mondiali de piese de schimb pentru 

automobile, camioane, autobuze şi alte vehicule, iar compania dată a fost fondată şi 
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si-a început activitatea în anul 1971, iar ea produce piese de schimb pentru 

vehicule, cum ar fi diferite elemente de direcţie, sisteme de suspensie, transmisii şi 

sisteme de frânare, care sunt marcate cu semnul «CTR». 

În prezent. Central Corporation este o companie cu evoluţie rapida, 

producătoare de produse de înaltă calitate, pentru fabricarea cărora sunt utilizate 

tehnologii de prelucrare a pieselor de mare precizie în conformitate cu cerinţele de 

calitate cele mai recente, iar printre clienţii şi partenerii ei permanenţi sunt aşa 

companii renumite, cum ar fi Hyundai, Daewoo, Kia Motors, General Motors, 

Chrysler, Ford, BMW, Volvo, Opel, Bosch, ceea ce constituie cea mai bună 

dovadă a calităţii produselor companiei Central Corporation. Mai mult ca atât 

informaţia de pe siteul oficial al companiei Central Corporation care este 

prezentată în Anexa 2. confirmă toate cele menţionate, deoarece compania Central 

Corporation este titular al mărcii «CTR», înregistrate în baza procedurii naţionale 

atât în Coreea înseşi, cât şi în numeroase ţări din întreaga lume,iar lista ţărilor şi a 

înregistrărilor mărcii sunt enumerate în Anexa 3. 

În plus, compania Central Corporation este titular al mărcii internaţionale IR 

963426 «CTR», înregistrată pentru produse din clasa 12 CIPS, având 

desemnare posterioară în numeroase ţări (Anexa 4). Consideră, că din 

Anexele 1, 2, 3 şi 4 rezultă, că marca «CTR» cu nr. 20629, înregistrată de către 

Central Corporation în numeroase ţări din întreaga lume. Deci mărcile sunt 

executate cu caractere şi în stil absolut identice, iar singura diferenţă constă în 

prezenţa unui inel între literele «T» şi «R» în marcă companiei Central 

Corporation, iar în acesta se înscrie grafemul «R» după ce marca este înregistrată 

în fiecare ţară concretă, adică acesta nu este un element protejat şi nu ar trebui să 

fie luat în considerare la determinarea gradului de deosebire între mărci. 

Prin urmare produsele companiei Central Corporation, şi anume diferite piese 

de schimb pentru vehicule, care se referă la clasa 12 CIPS, sunt furnizate şi în 

Republica Moldova din anul 2007, iar livrările acestor produse sunt confirmate de 

declaraţiile vamale şi specificaţiile produselor (Anexa 5), adică produsele cu marca 

«CTR» ale companiei Centrale Corporation de acum din anul 2007 sunt amplu 
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prezente pe piaţa din Republica Moldova şi este necesar de subliniat că aceasta s-a 

produs până pe 09.12.2009, data la care RAILEAN Andrei a depus cererea de 

înregistrare a mărcii «CTR» cu nr. 20629. 

Mai mult ca atât consideră, că RAILEAN Andrei în anul 2010 s-a adresat 

către compania Central Corporation cu o propunere de cooperare, iar în adresarea 

sa el a comunicat, că reprezintă o companie din Republica Moldova, care este 

angajată în furnizarea şi distribuţia de piese de schimb pentru automobile şi a mai 

solicitat, de asemenea, cataloage de produse, iar o copie a unei asemenea sesizări, 

expediate prin poşta electronică, se anexează (Anexa 6). 

În acest context reprezentantul reclamantului conchide, că RAILEAN Andrei 

la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii ştia de existenţa mărcii 

«CTR», care aparţine companiei Central Corporation, cunoscute atât în Coreea, 

ţara de origine, cât şi în alte ţări, inclusiv şi în Republica Moldova, de aceea 

acţiunile lui RAILEAN Andrei de înregistrare a mărcii «CTR» cu nr. 20629 erau 

de rea-credinţă şi în consecinţă, această marcă urmează a fi declarată nulă integral. 

Reprezentantul pârâtului în şedinţa de judecată nu a recunoscut acţiunea şi a 

solicitat respingerea ei integrală în baza motivelor de fapt şi de drept invocate în 

referinţă. Totodată în susţinerea poziţiei sale procesuale instanţei a arătat, că la 

09.12.2009 solicitantul Railean Andrei a depus cererea de înregistrare a mărcii 

combinate individuale CTP, cu numărul de depozit 026370, pentru produsele din 

clasa 12 şi serviciile din clasa 35 conform Clasificării internaţionale a produselor şi 

serviciilor. 

În urma examinării semnului depus spre înregistrare nu au fost depistate 

careva drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova şi la fel, 

după publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nr. 

2/2010 nici o persoană terţă nu a contestat înregistrarea mărcii „CTR”. 

Corespunzător la data de 20.08.2010 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii şi 

a fost eliberat certificatul de înregistrare cu nr. 20629, pentru produsele clasei 12 şi 

serviciile clasei 35, pe numele titularului Railean Andrei. 



 4 

Conform prevederilor legislaţiei naţionale, anume art. 6 al Legii nr. 38P008) 

precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte dreptul la 

marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică naţională sau'străină 

iar legislaţia în domeniul mărcilor;nu impune condiţia desfăşurării activităţii de 

producţie de comerţ sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii. 

Mai mult ca atât, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului 

prezentarea informaţiei referitor la activitatea acestuia, la scopul 

înregistrării iar toate acţiunile solicitantului fiind admise reieşind din 

principiile bunei-credinţe. 

În acest sens nominalizează Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la 

Geneva la 27 octombrie 1994, la care Republica Moldova a aderat prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995 şi Tratatul de 

la Singapore privind dreptul mărcilor adoptat la Geneva în martie 2006, la 

care Republica Moldova a aderat prin Legea Republicii Moldova nr. 214-

XVI din 23 octombrie 2008, care prevăd în art. 3 alin 7 şi corespunzător în 

art. 3 alin. 4, că nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiţii decât 

cele care sunt enunţate la alin. 1-4 şi 6 să fie îndeplinite în ceea ce priveşte 

cererea. În mod special, condiţiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât 

cererea este în curs de soluţionare, iar indicaţia conform căreia solicitantul 

exercită o activitate industrială sau comercială, cât şi prezentarea dovezii 

corespunzătoare este inadmisibilă. 

Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează reieşind din buna credinţă 

a solicitantului, însă orice persoană interesele căreia sunt afectate de 

înregistrare este în drept de a solicita în instanţa de judecată anularea 

înregistrării mărcii inclusiv din motivul înregistrării acesteia cu rea-

credinţă. 

Astfel, conform art. 2 1 (1 )  b) al Legii nr. 38/2008. marca este declarată 

nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii, ştia sau putea şti despre existenta, inclusiv 
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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. 

Ţinând cont de faptul, că nu sunt invocate careva pretenţii fată de AGEPI şi 

corespunzător Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu invocă pretenţii 

fată de părţile implicate în litigiu, AGEPI lasă la aprecierea instanţei de judecată a 

motivelor de fapt şi de drept invocate de către părţi, în baza probelor prezentate 

Copârâtul Andrei Railean în şedinţa de judecată nu a recunoscut acţiunea si a 

solicitat respingerea ei în baza motivelor de fapt şi de drept invocate de 

reprezentantul, AGEPI, susţinând integral poziţia procesuală a pârâtului 

Audiind părţile şi analizând pretenţiile invocate în cererea de chemare în 

judecată în cumul cu materialele pricinii, instanţa consideră acţiunea întemeiată şi 

pasibilă de admis integral din următoarele considerente. 

Art. 118 al. 1 din CPC al R. Moldova stipulează expres că fiecare parte trebuie 

să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi 

obiecţiilor sale. Reieşind din aceste prevederi procesuale, instanţa de judecată 

concluzionează că reclamantul a prezentat probe incontestabile, pertinente şi 

admisibile conform cerinţelor art. 121-122 din GPC al R. Moldova ce confirmă 

pretenţiile invocate. 

Aşadar instanţa de judecată în cadrul dezbaterilor judiciare a stabilit cu 

certitudinea că marca «CTR» cu nr. 20629 a fost înregistrată pe 17 noiembrie 2010 

de către RAILEAN Andrei pentru produsele şi serviciile din clasele 12 şi 35, 

conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) (Anexa 1), iar 

în conformitate cu art. 9l(l)b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 
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Totodată 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 existenta, 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. 

Aşadar din materialele dosarului rezultă, că reclamantul compania coreeană 

Central Corporation, este unul din producătorii mondiali de piese de schimb pentru 

automobile, camioane, autobuze şi alte vehicule, iar compania dată a fost fondată şi 

şi-a început activitatea în anul 1971, iar ea produce piese de schimb pentru 

vehicule, cum ar fi diferite elemente de direcţie, sisteme de suspensie, transmisii şi 

sisteme de frânare, care sunt marcate cu semnul «CTR». 

Mai mult ca atât, în prezent reclamantul Central Corporation este o companie 

cu evoluţie rapida, producătoare de produse de înaltă calitate, pentru fabricarea 

cărora sunt utilizate tehnologii de prelucrare a pieselor de mare precizie în 

conformitate cu cerinţele de calitate cele mai recente, iar printre clienţii şi 

partenerii ei permanenţi sunt aşa companii renumite cum ar fi Hyundai, Daewoo, 

Kia Motors, General Motors, Chrysler, Ford, BMW, Volvo, Opel, Bosch. ceea ce 

constituie cea mai bună dovadă a calităţii produselor companiei Central 

Corporation. Aşadar, informaţia de pe siteul oficial al companiei Central 

Corporation, care este prezentată în Anexa 2(f.d.7-20), confirmă toate cele 

menţionate, deoarece compania Central Corporation este titular al mărcii «CTR», 

înregistrate în baza procedurii naţionale, atât în Coreea înseşi, cât şi în numeroase 

ţări din întreaga lume, iar lista ţărilor şi a înregistrărilor mărcii sunt enumerate în 

Anexa 3. 

în plus, compania Central Corporation este titular, al mărcii internaţionale IR 

963426 «CTR», înregistrată pentru produse din clasa 12 CIPS, având desemnare 

posterioară în numeroase ţări (Anexa 4)(f.d.22-27). 

Aşadar instanţa consideră, că din Anexele 1, 2, 3 si 4 rezultă, că marca «CTR» 

cu nr. 20629, înregistrată de către RAILEAN Andrei, este practic identică cu marca 

«CTR», care aparţine şi este înregistrată de către Central Corporation în numeroase 
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ţări din întreaga lume, deoarece mărcile sunt executate cu caractere şi în stil 

absolut identice, iar singura diferenţă constă în prezenţa unui inel între literele «T» 

şi «R» în marcă companiei, Central Corporation, iar în acesta se înscrie grafemul 

«R» după ce marca este înregistrată în fiecare tara concretă, adică acesta nu este un 

element protejat şi nu ar trebui să fie luat in considerare la determinarea gradului 

de deosebire între mărci, fiindcă produce confuzii. 

Prin urmare produsele companiei Central Corporation, şi anume diferite piese 

de schimb pentru vehicule, care se referă la clasa 12 CIPS, sunt furnizate şi în 

Republica Moldova din anul 2007, iar livrările acestor produse sunt confirmate de 

declaraţiile vamale şi specificaţiile produselor (Anexa 5) (f.d.28-39), adică 

produsele cu marca «CTR» ale companiei Central Corporation din anul 2007 sunt 

amplu prezente pe piaţa din Republica Moldova şi este necesar de subliniat că 

aceasta s-a produs până pe 09.12.2009, data la care RAILEAN Andrei a depus 

cererea de înregistrare a mărcii «CTR» cu nr. 20629. 

Mai mult ca atât instanţa a stabilit cu certitudine, că Railean Andrei în anul 

2010 s-a adresat către compania Central Corporation cu o propunere de cooperare, 

iar în adresarea sa el a comunicat, că reprezintă o companie din Republica 

Moldova, care este angajată în furnizarea şi distribuţia de piese de schimb pentru 

automobile şi a mai solicitat de asemenea, cataloage de produse, iar o copie a unei 

asemenea sesizări, expediate prin poşta electronică este anexată (Anexa 6). 

Conform art. 21 (1) b) al Legii nr. 38/2008 marcă este declarată nulă dacă 

solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare 

a mărcii, 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. 

Prin urmare instanţa de judecată conchide, că corintul momentul depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii ştia de existenţa mărcii «CTR», care aparţine 
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companiei Central Corporation, cunoscute atât în Coreea, ţara de origine, cât şi în 

alte ţari, inclusiv şi în Republica Moldova, de aceea lui RAILEAN Andrei de 

înregistrare a mărcii «CTR» cu nr. 20629 erau de rea-credinţă şi în consecinţă, 

această marcă urmează a fi declarată nulă integral, ca fiind înregistrată cu rea-

credinţă şi contrar prevederilor legii. 

Conducându-se de cerinţele Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor şi art. 238-240, 242 din CPC a R. Moldova, instanţa 

hotărâşte 

A admite integral acţiunea reclamantului Central Corporation ca întemeiată. 

A recunoaşte marca ,,CŢR” nr. 20629, titular RAILEAN Andrei, ca fiind 

înregistrată cu rea-credinţă şi a anula integral înregistrarea acestei mărci după 

Railean Andrei. 

Hotărârea este cu drept de recurs în termen de 20 zile la Curtea Supremă de 

Justiţie a R. Moldova. 


