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Dosarul: nr. 2-   /08 
D I S P O Z I T I V U L  

H O TĂRÂR I I  
În numele Legii 

 
25 decembrie 2008       mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil al Curţii de apel Chişinău 
în componenţă: 
 
Preşedintele şedinţei, jucătorul    Marina Anton 
Grefier       Ecaterina Barbacari 
Interpret       Carp Zinaida 
 

examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
depusă de Stancu Eugeniu către Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 
(AGEPI) cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI. 

În conformitate cu art. art. 238-241  CPC, instanţa de judecată 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 
Cererea de chemare în judecată depusă de Stancu Eugeniu împotriva Agenţiei de 

Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea 
hotărârii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală a 
Republicii Moldova din 23 aprilie 2008 se respinge ca neîntemeiată. 

Hotărârea este definitivă, cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în 
termen de 20 zile, prin  intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 
Preşedintele şedinţei, 
judecătorul    Marina Anton 
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Dosarul: nr. 2-   /08 
H O TĂRÂR I I  
În numele Legii 

 
25 decembrie 2008       mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil al Curţii de apel Chişinău 
în componenţă: 
 
Preşedintele şedinţei, jucătorul    Marina Anton 
Grefier       Ecaterina Barbacari 
Interpret       Carp Zinaida 
 

examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 
depusă de Stancu Eugeniu către Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 
(AGEPI) cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI. 

 
c o n s t a tă :  

 
Stancu Eugeniu a depus cerere de chemare în judecată Agenţie de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală cu privire  la anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI 
din 23.04.2008. 

În motivarea acţiunii, reclamantul Stancu Eugeniu a indicat că prin decizia nr. 
4940 din 27 aprilie 2006 AGEPI a dispus  înregistrarea mărcii de produs „TEDI” 
pe numele său, cu eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii nr. 14162. 
Reclamantul indică că achitat toate taxele prevăzute, şi că examinarea cererii de 
înregistrare a mărcii a avut loc în conformitate cu prevederile Legii privind mărcile 
şi denumirile de origine a produselor, nr. 588-XIII din 22.09.1995. 

Menţionează reclamantul că, societatea comercială „Tymbark” S.A., Polonioa a 
depus o cerere de anulare a înregistrării mărcii „TEDI” pe motiv că înregistrarea a 
acut loc cu încălcarea prevederilor legii. 

Prin hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 23 aprilie 2008 a fost dispusă 
anularea înregistrării mărcii verbale „TEDI” pe numele reclamantului, nr. certificat 
14162. 

Reclamantul care anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 23 aprilie 
2008 ca fiind  ilegală, invocând  următoarele argumente: 

- reclamantul a respectat  procedura de înregistrare a mărcii; 
- marca de produs nu se află în proprietatea cuiva la momentul depunerii cererii 

de înregistrare a mărcii, 
- nu a avut loc încălcarea dreptului de autor la care se referă hotărârea contestată 

a AGEPI, 
- marca înregistrată pe numele reclamantului este diferită de  marca protejată pe 

numele S.A. „Tymbark”, 
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- S.A. „Tymbark” nu a respectat procedura de anulare a înregistrării mărcii, 
stabilită de lege. 

6. Hotărârea contestată a fost emisă cu încărcarea art. 26 din Legea numită, care 
prevede informarea titularului mărcii despre examinarea cererii de anulare a 
înregistrării. 

Reprezentantul reclamantului Cureatnicova E., în şedinţa de judecată, a susţinut 
acţiunea şi a cerut admiterea acesteia. 

Reprezentantul pârâtului, Sibov Liviu, în şedinţa de judecată, acţiunea nu a 
recunoscut-o şi a cerut respingerea acesteia pe motivul că califică ca fiind legală 
hotărârea contestată. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu S.A. „Tymbark” Roger Gladei a 
solicitat instanţei respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată. 

Întru susţinerea opiniei sale procedurale reprezentantul pârâtului şi cel al 
intervenientului accesoriu a u invocat că hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 
23 aprilie 2008 este legală şi întemeiată, din considerentele că la examinarea cererii 
de anulare a  înregistrării  mărcii „TEDI” pe numele reclamantului s-a constatat că 
înregistrarea a fost efectuată cu încălcarea legii naţionale şi a tratatelor 
internaţionale, la care  Republica Moldova este parte. Astfel, argumentele utilizate 
de către intervient la depunerea  contestaţiei nominalizate la Comisia de Apel a 
AGEPI sunt întemeiate, iar cerinţele acestuia  legale şi întemeiate, fapt care a servit 
temei pentru  anularea înregistrării  mărcii „TEDI” pe numele reclamantului. 

Audiind reprezentanţii participanţilor, studiind materialele dosarului, instanţa de 
judecată consideră acţiunea neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă din 
următoarele considerente. 

În şedinţa de judecată s-a  constatat că, la cererea reclamantului Stancu Eugeniu, 
la 11  octombrie 2006 de către AGEPI a fost emisă o decizie, prin care a fost 
înregistrată marca verbală „TEDI” pentru produsele şi serviciile din clasele „29”, 
„30”, „32”, „33” şi „35” conform  Clasificatorului Internaţional al Produselor şi 
Serviciilor (CIPS) pe numele reclamantului Stancu Eugeniu, fiindu-i eliberat 
certificatul de înregistrare a mărcii nr. 14162. 

La 19 decembrie 2007 intervientul accesoriu S.A. „Tymbark”, Polonia a depus 
la Comisia de Apel a AGEPI o cerere în temeiul art. 26 al  Legii privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor, prin care a solicitat anularea înregistrării mărcii 
„TEDI”  nr. 14162. 

Prin hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 23 aprilie 2008 a fost dispusă 
anularea  înregistrării mărcii verbale „TEDI”, certificat  nr. 14162, titular căruia era 
Stancu Eugeniu. 

Conform art. 2 al. (1) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor, marca de produs şi marca de serviciu (în continuare - marcă) constituie 
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. 

În temeiul art. 7 al. (2) lit. a) al  Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor, nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a semnelor 



 4 

false sau care ar putea induce în eroare consumatorul ă privinţa unui produs. 
serviciu sau în privinţa producătorului acestora. La fel, conform art. 7 al. (12) lit. e) 
al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, sunt excluse de la 
protecţie şi nu pot fi înregistrate denumirile de origine a produselor care ar putea  
induce în eroare  consumatorul. 

Dispoziţiile al. (3) lit. c) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor, nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care reproduc denumiri de 
opere ştiinţifice,  literare şi de artă, personaje sau citate  ele, opere artistice sau frag 
mente din acestea bine cunoscute în Republica Moldova, fără consimţământul 
titularilor dreptului de autor. 

Astfel, conform art. 26 al. (1) lit. a) şi b) al Legii menţionate, înregistrarea 
mărcii sau a denumirii de origine  a produsului poate fi  recunoscută nulă, integral 
sau parţial, în perioada termenului de la valabilitate a acesteia, dacă a fost efectuată 
cu încălcarea prezentei legi sau folosirea mărcii ‚induce  în eroare consumatorul. 
Conform al. (3) al aceluiaşi articol, orice persoană poate cere Comisiei de apel a 
Agenţiei anularea înregistrării , iar conform al. (7) al aceluiaşi articol,, pentru 
depunerea cererii de anulare a înregistrării sau pentru interzicerea folosirii mărcilor 
înregistrate ori folosite cu rea-intenţie nu se stabileşte nici un termen. 

Analizând minuţios materialele cauzei şi explicaţiile reprezentanţilor 
participanţilor instanţa de judecată a stabilit că reclamantul Stancu Eugeniu a 
obţinut înregistrarea mărcii verbală individuale „TEDI” (care include cuvântul 
TEDI, cu majuscule) pentru clasele „29” şi „30” (parţial) şi clasele „32”, „33”, 
„35” (integral), fapt confirmat prin certificatul de înregistrarea a mărcii nr. 14162 
emis de AGEPI la 11.10.2006. 

În acelaşi timp,  instanţa a constatat că cuvântul „TEDI” (cu majuscule) face 
parte din desenul/modelul industrial în formă de etichetă pentru băuturi răcoritoare, 
autorului căruia este Vişan Alin Mădălin (România) şi care este înregistrat de 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (certificatele de înregistrare 
nr. 011610 din 11.09.2002 şi 015419 din 10.11.2005). 

În condiţiile art. 118 al. (1) CPC reclamantul Stancu Eugeniu nu a prezentat 
probe, ce ar confirma faptul că titularul dreptului de autor, Vişan Alin Mădălin şi-
ar fi exprimat consimţământul pentru înregistrarea mărcii „TEDI” pe numele 
primului. 

Prin urmare, înregistrarea mărcii verbale „TEDI” pe numele lui Stancu Eugeniu  
s-a produs  cu încălcarea art. 7 al. (3) lit. c) din Legea privind mărcile şi denumirile 
de origine a produselor, care stabileşte că nu pot fi înregistrate ca marcă semnele 
care reproduc denumiri de opere ştiinţifice, literare şi de artă, personaje sau citate 
din ele, opere artistice sau fragmente din acestea bine cunoscute în Republica 
Moldova, fără consimţământul titularilor dreptului de autor. 

Din probele anexate la dosar, şi anume, documentele de import a produselor cu 
marca „TEDI” rezultă că, aceste  produse ale intervenientului sunt prezente pe 
piaţa din Republica Moldova începând cu anul 2000, fiind bine cunoscute 
publicului larg. Totodată, instanţa constată că nu este întemeiată afirmaţia 
reclamantului vizavi de faptul că, acesta ar fi beneficiat de protecţia stabilită de art. 
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7 al. (3) lit. c) din legea menţionată, doar din  considerentele că dreptul de autor 
asupra acestor obiecte urma să fie înregistrat de către intervenient în Republica 
Moldova. Conchide instanţa că dreptul intern pertinent nu instituie o astfel de 
condiţie obligatorie referitor la dreptul de a contesta marca sau denumirea de 
origine a produsului, acesta fiind opţiunea subiectivă a terţului în raportul litigios.  

Concomitent, urmează a  fi respinsă şi afirmaţia reclamantului  precum că marca 
verbală „TEDI”, înregistrată anterior de acesta, nu ar  tangenţă cu dreptul asupra 
mărcii  instituit de către S.A. „Tymbark”, dat fiindcă inscripţia din eticheta 
protejată prin dreptul de autor înregistrat este absolut diferită. 

Efectuând o analiza comparată a probelor prezentate de părţi, instanţa de 
judecată a constatat că atât marca verbală înregistrată după reclamant, cât şi 
desenul/modelul industrial sus menţionat, conţin  cuvântul stilizat „TEDI”. 

În concluzie, instanţa deduce că înregistrarea mărcii verbale „TEDI” pe numele 
reclamantului s-a  produs cu încălcarea art. 7 al. (2) lit. a) al Legii privind mărcile 
şi denumirile de origine a produselor, care nu admite înregistrarea, ca marcă sau 
elemente ale ei, a semnelor false sau care ar putea induce în eroare consumatorul în 
privinţa unui produs, serviciu  sau în privinţa producătorului acestora. 

Faptul că reclamantul a respectat procedura  înregistrării mărcii şi a achitat  toate 
taxele de rigoare nu împiedică partea, a cărei interese au fost lezate prin 
înregistrarea mărcii, să apeleze la procedura  legală de anulare a înregistrării. 

Astfel, în procesul verificării legalităţii  contestării  mărcii înregistrate, instanţa 
stabilit că intervenientul S.A. „Tymbark” a depus cererea de anulare a înregistrării  
mărcii în adresa Comisiei de Apel a AGEPI în strictă  conformitate cu prevederile 
art. 26 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor. 

Drept urmare celor expuse, în temeiul al. (7) al articolului menţionat, pentru 
depunerea cererii de anulare a înregistrării sau pentru interzicerea folosirii mărcilor 
înregistrate ori folosite cu rea-intenţie nu este instituit un termen de prescripţie 
extinctivă. 

De asemenea, instanţa de judecată a constatat că Comisia de Apel a AGEPI a 
examinat cererea de anulare a înregistrării, depusă de  intervenient, în conformitate 
cu prevederile legii, respectând procedura aplicabilă. 

Reprezentantul pârâtului a prezentat  instanţei probe pertinente, şi anume, avizul 
de recepţie a scrisorii expediate de către Comisia de Apel a AGEPI pe numele lui 
Stancu Eugeniu, care  confirmă faptul informării reclamantului referitor la cererea 
de anulare, procedură stabilită la art. 26 al. (4) al Legii privind mărcile şi 
denumirile de origine a produselor. Ca efect, instanţa nu poate reţine afirmaţia 
reclamantului precum că acesta  nu a fost informat despre  locul şi data examinării  
cererii de anulare a mărcii înregistrate. 

Concomitent, urmează a fi respins şi argumentul reclamantului privind 
ilegalitatea decizie de anulare a mărcii înregistrate pe motivul încălcării 
prevederilor art. 17 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 
cu referire al nerespectarea termenului de trei luni de depunere a contestaţiei la 
Comisia de Apel a Agenţiei împotriva înregistrării mărcii, dat fiindcă legislatorul 
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instituie în condiţiile art. 26 al. (7) al Legii menţionate, dreptul de a contesta 
înregistrarea mărcii pe întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. 

Drept urmare celor expuse prevederile art. 20 al Legii privind protecţia mărcilor, 
nr. 38-XVI din 29.02.2008, nu sunt aplicabile în speţă, dat fiindcă legea 
nominalizată nu dispune de efect retroactiv. 

În contextul celor enunţate, instanţa de judecată ajunge la concluzia că hotărârea 
Comisiei de Apel a AGEPI din 23 aprilie 2008 cu privire la anularea înregistrării 
mărcii verbale „TEDI” şi a certificatului de înregistrare a mărcii  cu numărul 
14162, este legală şi întemeiată, iar acţiunea reclamantului urmează a fi respinsă ca 
neîntemeiată. 

În conformitate cu art. art. 238-241 CPC, instanţa de judecată 
 

h o tă ră ş t e : 
 

Cererea de chemare în judecată depusă de Stancu Eugeniu împotriva Agenţiei de 
Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea hotărârii Comisiei de 
Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova din 
23 aprilie 2008 se respinge ca neîntemeiată. 

Hotărârea este definitivă, cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în 
termen de 20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău.  

 
 
Preşedintele şedinţei, 
judecătorul     Marina Anton 
 

 
          
  
    

  


