
Dosarul nr.2-155/09 

H O T Ă R Î R E 

ÎN NUMELE LEGII 

22 octombrie 2009                                                                mun. Chişinău 

Avînd în componenţa sa: 

Preşedinte de şedinţă, judecător                                      Sergiu Arnăut 

Grefier                                                                              Olesea Ţurcan 

 

Examinând în şedinţă publică cererea de chemare în judecată depusă de 

Admar International, Inc., US, către Vasile Nicolaescu, s. Lozova, r-nul Străşeni, 

Republica Moldova şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind anularea cererii de înregistrare 

a mărcii verbale NUBY nr. de depozit 023768 din 24.06.2008, instanţa 

C O N S T A T Ă: 

Reclamantul Admar International, Inc., US, s-a adresat în judecată cu cerere 

de chemare în judecată către Vasile Nicolaescu, s. Lozova, r-nul Străşeni, 

Republica Moldova şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind constatarea faptului că Vasile 

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

a mărcii verbale NUBZ nr. de depozit 023758 din 24.06.2008 şi anularea cererii de 

înregistrare a mărcii verbale NUBZ nr. de depozit 023758 din 24.06.2008. 

În motivarea acţiunii, reclamanta Admar International, Inc., înmatriculată în 

S.U.A. în 1994, a indicat că este specializată în producerea a diverse articole pentru 

copii, inclusiv şi în special biberoane, închizatoare pentru biberoane, tetine pentru 

biberoane, suzette şi că este titulara mărcii NUBZ, înregistrată în S.U.A. sub nr. 

75687481 cu prioritate din 1999, în Comunitatea Europeană (în 27 de ţări) sub nr. 

002965432 pentru produse din clasele 10, 12, 20, 21, 25, 28, Clasificarea de la 

Nice, precum şi într-un şir de alte state. 

Produsele companiei Admar International, Inc., US, marcate NUBZ sunt 

vestite în toată lumea şi de mulţi ani se vând în Republica Moldova prin 



contraagentul reclamantei „Bosmoimpex” S. R. L., care distribuie produsele 

respective în diverse magazine şi farmacii, printre care şi reţeaua de farmacii 

FELICIA. 

La 24.06.2008 pârâtul (Vasile Nicolaescu), prin reprezentantul Leonid 

Cotruţă, a solicitat AGEPI a Republicii Moldova înregistrarea mărcii verbale 

NUBZ sub numele său pentru produsele şi serviciile din clasele 10 (biberoane, 

închizătoare pentru biberoane, tetine pentru biberoane, suzete) şi 35 (publicitate; 

gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială; lucrari de birou; 

comercializarea produselor din clasa 10 CIPS. 

Luând act de acest fapt, reclamantul, în calitatea sa de titular a mărcii NUBZ, 

prin reprezentantul în proprietate industrială din Republica Moldova, a expediat pe 

adresa pârâtului somaţia nr. 789 din 05.02.2009, în care a indicat că depunerea spre 

înregistrare a mărcii verbale NUBZ, la clasele 10 şi 35 este o acţiune săvârşită cu 

rea credinţă şi concurenţă neloială, prin care se încearcă obţinerea unor avantaje 

neîntemeiate şi a solicitat pârâtului retragerea imediată a cererii nr. 023758 sau 

cesionarea acesteia companiei Admar International Inc., US. Pârâtul a lăsat 

somaţia în cauză fără de răspuns. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului A. Dodi a susţinut 

acţiunea integral, motivând că cererea contestată a fost depusă cu rea-credinţă, în 

scop de blocaj şi de obţinere, în consecinţă, a banilor nemeritaţi de la firma 

reclamantă, care este singura persoană interesată şi îndreptată să înregistreze marca 

verbală NUBY. 

Pârâtul în şedinţa de judecată nu s-a prezentat, deşi a fost citat legal. 

reprezentantul pârâtului Leonid Cotruţă, a prezentat în şedinţa de judecată oferta 

din 24.09.2009, prin care în numele pârâtului Vasile Nicolaescu a declarat că este 

dispus să cedeze reclamantei drepturile asupra cererii de înregistrare a mărcii 

verbale NUBY nr. de depozit 023758 din 24.06.2008 contra remuneraţiei de 2000 

Euro. 

Reprezentantul AGEPI M. Matveev a explicat că la 24.06.2008 solicitantul V. 

Nicolaescu a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale NUBY cu nr. de 



depozit 023758, pentru clasele 10 şi 35, conform Clasificării internaţionale a 

produselor şi serviciilor. În urma examinării prealabile a cererii menţionate, s-a 

constatat că sunt îndeplinite condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii 

şi s-a dispus publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală 

(BOPI). 

În baza art. 40 al Legii nr. 38/2008, la 23.03.2009 Admar International, Inc., 

US a depus la AGEPI cerere de examinare a opoziţiei, nefiind de acord cu 

înregistrarea mărcii NUBY pe numele lui V. Nicolaescu, deoarece consideră că 

cererea a fost depusă cu rea-credinţă. Paralel, reclamantul a depus în instanţa de 

judecată acţiunea de anulare a cererii de înregistrare a mărcii, motivul fiind 

acţionarea cu rea credinţă a solicitantului în momentul depunerii cererii respective. 

Referitor la afirmaţia reclamantului că depunerea cererii de înregistrare a 

mărcii NUBY s-a realizat cu rea credinţă, reprezentantul AGEPI a menţionat 

AGEPI nu este împuternicit să ceară solicitantului explicaţii referitoare la scopul 

înregistrării, toate cererile fiind admise reieşind din prezumţia bunei-credinţe. 

În acelaşi timp, reprezentantul AGEPI a explicat că art. 21 (1) lit. b) al Legii 

nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor stabileşte că marca este declarată nulă 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. 

Dat fiind că cererea de chemare în judecată a fost depusă la etapa iniţială de 

înregistrare a mărcii NUBY, în cazul în care instanţa constată că solicitantul a 

depus cererea cu rea-credinţă, AGEPI poate dispune respingerea cererii în aceleaşi 



condiţii menţionate în ar. 21(1) lit. b) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 

mărcilor. 

Audiind explicaţiile părţilor, examinînd probele în formă de înscrisuri 

administrate de părţi şi totalitatea materialelor dosarului, precum şi verificând 

argumentele invocate în coraport cu normele incidente în domeniu, instanţa 

conchide că acţiunea urmează a fi admisă integral din următoarele considerente: 

În conformitate cu prevederile art. 2 (1), Legea nr. 588 din 22.09.1995, marca 

este orice semn sau orice combinaţie de semne susceptibile de reprezentare grafică, 

ce serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice 

de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. Astfel, legea 

reglementează scopul mărcii, care se reduce la deosebirea produselor (serviciilor) 

titularului unei mărci de produsele (serviciile) identice sau similare ale altor 

producători sau prestatori de servicii. Prin urmare, o cerere de înregistrare a mărcii 

este depusă cu bună-credinţă doar dacă urmăreşte scopul pentru care dreptul la 

marcă a fost recunoscut şi garantat ca atare prin lege. 

Instanţa a constatat că reclamantul Admar International, Inc., înmatriculată în 

S.U.A. în 1994 este specializată în producerea diverselor articole pentru copii, 

inclusiv biberoane, închizatoare pentru biberoane, tetine pentru biberoane, suzete. 

Totodată reclamanta este titulara mărcii NUBY, înregistrată în S.U.A. sub nr. 

7567481 cu prioritate din 1999, în Comunitatea Europeană (în 27 de ţări) sub nr. 

002965432 pentru produse din clasele 10, 12, 20, 21, 25, 28, Clasificarea de la 

Nice, precum şi în Argentina, Australia, Brazilia, Canada, Cili, China, India, 

Japonia, Coreea, Malaezia, Mexic, Panama, Paraguay, Rusia, Arabia Saudită, 

Singapore, Africa de Sud, Taiwan, Tailanda, Turcia, Venezuela. 

După cum atestă probele administrate, produsele companiei Admar 

International, Inc., US, marcate NUBY se vând în Republica Moldova în diverse 

magazine şi farmacii, printre care şi reţeaua de farmacii FELICIA. 

Oferta prezentată de reprezentantul pârâtului în şedinţa de judecată denotă 

clar că pârâtul nu intenţionează să producă mărfurile sau să presteze serviciile 

pentru care a fost solicitată înregistrarea mărcii NUBY. 



Astfel, reieşind din cerinţele legii, dreptul la marcă este de a deosebi 

produsele (serviciile) titularului unei mărci, de produsele (serviciile) identice sau 

similare ale altor producători (prestatori de servicii). Deci, o cerere de înregistrare 

a mărcii este depusă cu bună-credinţă doar dacă urmăreşte scopul pentru care 

dreptul la marcă a fost recunoscut şi garantat prin lege. 

Potrivit normei imperative cuprinse în art. 9 alin. (1), Codul civil, toate 

persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să îşi 

exercite drepturile cu bună-credinţă, în acord cu legea şi bunele moravuri. 

Împrejurările cauzei demonstrează că cererea de înregistrare a mărcii NUBY a 

fost depusă cu rea-credinţă, deoarece intenţia pârâtului este de a profita pe seama 

prestigiului de care se bucură marca NUBY, pârâtul fiind conştient de prejudiciul 

cauzat în aşa fel reclamantului. 

Art. 220 alin. (1), Codul civil, stabileşte că actul juridic sau clauza care 

contravin normelor imperative sunt nule dacă legea nu prevede altfel. 

Cererea de înregistrare a mărcii verbale NUBY constituie în sine un act 

juridic, deoarece reprezintă o manifestare a voinţei, îndreptată spre naşterea 

dreptului la marcă. 

Acest act juridic contravine normei imperative, cuprinse în art. 9 alin. (1), 

Codul civil, deoarece a fost realizat cu rea-credinţă şi contrar scopului indicat 

expres în art. 2, alin. (1), Legea nr. 588 din 22.09.1995. Prin urmare, cererea de 

înregistrare a mărcii verbale NUBY depusă de pârât, este lovită de nulitate 

absolută. 

Instanţa reţine că potrivit prevederilor art. 21 alin. (1), pct. b) din Legea nr. 38 

din 29.02.2008 privind Protecţia Mărcilor, dacă solicitantul a acţionat cu rea-

credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, 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. 

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. 

Circumstanţele pricinii constatate în cadrul şedinţei de judecată denotă că 

pârâtul a depus cererea contestată doar în scop de blocaj. 

Astfel, în cadrul examinării cauzei s-a stabilit cu certitudine că acţiunile 

pîrîtului sunt contrare stipulărilor art.9 alin.(1) al Codului civil, care prescrie 

expres că, persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile 

trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în 

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

Aşa, pîrîtul şi-a exercitat dreptul la înregistrarea mărcii cu rea-credinţă şi 

contrar scopului stabilit prin Legea privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, deoarece acesta nu a solicitat înregistrarea mărcii verbale NUBY în 

vederea distingerii propriilor produse şi servicii, ci pentru a utiliza această marcă 

cu renume mondial, ce este utilizată de către compania „Admar international, Inc., 

US. 

În baza celor constatate şi în temeiul art.2 alin.(1) al Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor, art.9 alin.(1) al Codului civil, art.art.25-27 din 

Legea contenciosului administrativ, art.art.277-278 al Codului de procedură civilă, 

instanţa, - 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Se admite, ca întemeiată, cererea de chemare în judecată depusă de Admar 

International, Inc., US, către Vasile Nicolaescu, s. Lozova, r-nul Străşeni, 

Republica Moldova şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind anularea cererii de înregistrare 

a mărcii verbale NUBY nr. de depozit 023758 din 24.06.2008. 



Se anulează cererea de înregistrare a mărcii verbale NUBY nr. 023758 din 

24.06.2008. 

Se pune executarea hotărîrii în sarcina Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM. 

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

zile. 

 

 

Preşedinte al şedinţei 

Judecătorul 

 


