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prima instanţă: V.Pruteanu                                                                                   dosarul nr.2r-54/10 

 

D E C I Z I E 

 

14 aprilie 2010                                                                                     mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ  

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul          Vera Macinskaia 

Judecătorii                                              Tatiana Vieru şi Valentina Clevadî 

           

 examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni 

„Orhei-Vit” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi 

intervenienţilor accesorii Societatea pe Acţiuni „Efes-Vitanta Moldova Brewery”, 

Societatea pe Acţiuni „Basarabia Nord”, Societatea cu răspundere limitată „RG-

Agro-Plus” cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii comerciale, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 07 octombrie 2009, prin care 

acţiunea a fost admisă parţial 

c o n s t a t ă 

 

La data de 23 ianuarie 2009, Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit” a depus cerere 

de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi 

intervenienţilor accesorii Societatea pe Acţiuni „Efes-Vitanta Moldova Brewery”, 

Societatea pe Acţiuni „Basarabia Nord”, Societatea cu răspundere limitată „RG-

Agro-Plus” cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii comerciale. 

În motivarea acţiunii a indicat că, marca „GUST.O.S.” a fost înregistrată la 14 

aprilie 2004 pentru produsele din clasele 29 - fructe si legume conservate, uscate si 

fierte; jeleuri, dulceţuri, pireuri, compoturi; 30 - sosuri (condimente), ketchup, 

mirodenii; 32 - băuturi si sucuri din fructe, siropuri si alte preparate pentru fabricarea 

băuturilor, băuturi nealcoolice. 

Sucurile cu marca „GUST.O.S.” produse de mai mulţi ani, formează o gamă 

integră de cele mai variate fructe şi legume: mere, vişine, struguri, coacăza neagra, 

tomate, morcovi şi altele. Produsele se comercializează în ambalaje comode in 

utilizare, cu un design original, fabricate la unul din cei mai mari producători din 

domeniu Tetra Pak Service GmbH. O caracteristică distinctivă a sucurilor sub marca 

„GUST.O.S.” constituie producerea lor în baza tehnologiei extracţiei directe. De 

aceea reclamantul produce sub această marcă doar sucuri din legume şi fructe 

crescute în Moldova. 
Calitatea produselor fabricate la Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit” este 

confirmată de nivelul înalt de cunoaştere printre rîndurile consumatorilor a tuturor 

produselor desemnate cu marca „GUST.O.S.”, de rînd cu alte mărci ale 

reclamantului. Un sondaj petrecut recent de către compania specializată 
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„MARKETING MEDIA INDEX,, indică la circa 92,5 % nivelul cunoaşterii 

produselor fabricate de catre reclamant, fapt ce demonstrează aprecierea inalta în 

calitatea de unul din cei mai mari producători de sucuri, de produse ale industriei 

alimentare din Moldova. 

Promovarea reuşită a produselor cu marca „GUST.O.S.” pe piaţa internă şi 

internaţională este realizată prin intermediul unei importante companii publicitare, 

deosebită atît prin profesionalism, cît şi prin fluxul financiar important distribuit in 

aceste scopuri. In aşa mod, in această acţiune reclamantul în anii 2006-2007, conform 

scrisorii informative a contabilităţii din 19 noiembrie 2008, a investit 95358,26 Euro 

si 15973, 32 lei. 

Acţiunile de promovare care reiese din Rapoartele anexate motivează 

cunoaşterea produselor desemnate cu marca „GUST.O.S.”, şi în acelaşi timp 

cumulează metode inovatoare de promovare utilizate, determină aria de distribuire a 

produselor „GUST.O.S.”. 

Produsele cu marca „GUST.O.S.”  se comercializează în reţeaua METRO din 

republicăa, intrarea in aceasta reţea deja marchează înalta apreciere a calităţii 

produsului. Conform informaţiilor secţiei vânzări, produsele Gustos în sortiment se 

comercializează pe întreg teritoriul republicii. 
  Marca „GUST.O.S.” este înregistrata şi pe cale internaţională şi se extinde 

pentru 10 ţări. Exportul produselor se realizează din data producerii în mai mult de 15 
ţări.  

Marca notorie, conform art.2 al Legii privind protecţia mărcilor, este o marcă 

larg cunoscuta 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 sau serviciile cărora li se aplica marca, fără a fi necesară 

înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă. 
Prevederile conţinute in Recomandările comune ale Organizaţiei Mondiale a 

Proprietăţii Intelectuale referitor la dispoziţiile privind protecţia mărcilor notorii, 

adoptate în cadrul celei de a 34-a Reuniuni a Asambleei a Statelor-membre ale 

OMPI, la 20-29 septembrie 1999 cît si prevederile Legii menţionate, stabilesc în 

calitate de probă relevantă anexată cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii 

documentele ce demonstrează gradul de cunoaştere a mărcii în cadrul segmentului de 

public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se aplică marca. 

Consideră, că necesitatea stabilirii notorietăţii mărcii se impune în vederea 

efectuării procedurilor legale în faţa Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

Cere emiterea unei hotărîri prin care să fie recunoscut faptul notorietăţii mărcii 

„GUST.OS.”,  începînd cu 01 decembrie 2006. 

Prin cererea suplimentară a solicitat anularea Hotărîrii Comisiei de Contestări a 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 19 martie 2009 cu privire la 

înregistrarea mărcii „GUSTA” cu numărul de depozit 020476, solicitant Societatea pe 

Acţiuni „Efes-Vitanta Moldova Brewery” şi a Hotărîrii Comisiei de Contestări a 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 19 martie 2009 cu privire la 

înregistrarea mărcii „DEGUSTO” cu numărul de depozit 020830, solicitant 

Societatea pe Acţiuni „Basarabia Nord”. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 07 octombrie 2009 acţiunea a fost 

admisă parţial. 
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A fost constatată notorietatea mărcii comerciale „GUST.O.S.” de la 01 

decembrie 2006, titular Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit”. 

Au fost anulate hotărîrile Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală din 19 martie 2009 de respingere a revendicării 

contestatarului Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit” şi acceptarea înregistrării mărcii 

„DEGUSTO”, numărul de depozit TM 020830, precum şi a mărcii „GUSTA”, 

numărul de depozit TM 0204476. 

La 18 februarie 2010, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  a 

declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, solicitînd admiterea recursului, 

casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la respingerea 

acţiunii. 

În motivarea recursului a indicat că, prin hotărîrea contestată se încalcă 

principiile internaţionale privind mărcile notorii, hotărîrea fiind în contradicţie cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. Consideră că prima instanţă a apreciat unilateral 

argumentele invocate de Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit”, fără a aprecia şi cerceta 

argumentele invocate de recurent şi intervenienţi. Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit” 

nu a prezentat probe concludente pribind utilizarea de către concurenţi a propriilor 

mărci ce conţin cuvîntul GUST într-o manieră în care să prejudicieze interesele 

companiei şi să creeze confuzie privind producătorul sau originea produsului. 

Patricia Bondaresco, reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul, cerînd admiterea 

acestuia, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri de respingere a 

acţiunii. 

Oleg Şeiman şi Iulia Ciubuc, reprezentanţii Societăţii pe Acţiuni „Orhei-Vit”, 

în şedinţa instanţei de recurs, au cerut respingerea recursului. 

Leonid Cotruţa, reprezentantul Societăţii pe Acţiuni „Basarabia Nord” 

Societăţii cu răspundere limitată „RG-Agro-Plus”, în şedinţa instanţei de recurs, a 

solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe. 

Reprezentantul Societăţii pe Acţiuni „Efes-Vitanta Moldova Brewery”, în 

şedinţa instanţei de recurs, nu s-a prezentat, despre data, ora şi locul examinării 

recursului a fost citat în mod legal. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi 

de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul declarat 

de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală întemeiat şi care urmează a fi 

admis cu casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri din următoarele 

considerente. 

Din materialele dosarului s-a constatat că, conform certificatului de înregistrare 

a mărcii nr.11358 Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit” este titularul exclusiv al mărcii 

„GUST.O.S”, înregistrată în plan naţional la 14 aprilie 2004 şi în plan internaţional la 

11 octombrie 2004 pentru produsele din clasa 29, 30 şi 32: fructe şi legume 

conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, pireuri, compoturi, sucuri, ketciup, 

mirodenii, băuturi şi sucuri din  fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea 

băuturilor, băuturi neacoolice. Produsele sînt de origine autohtonă şi se 

comercializează în pachete „Tetra Pac”. 

În conformitate cu art.32 al Legii privind protecţia mărcilor nr.38 din 29 

februarie 2008, condiţiile de perfectare şi de depunere a cererii de recunoaştere a 
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notorietăţii mărcii se stabilesc în Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii 

mărcilor de produse şi/sau servicii, aprobat prin ordinul Directorului General al 

AGEPI nr.94 din 22 iulie 2003, elaborat în conformitate cu legislaţia naţională şi 

internaţională în domeniu, care stabileşte modalităţile de solicitare a recunoaşterii 

notorietăţii mărcii, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o marcă pentru a fi 

recunoscută notorie, procedura de examinare a cererilor de recunoaştere a notorietăţii 

şi instanţa abilitată să rezolve aceste cereri. 

Astfel, conform pct.3 din Regulament, cererea de recunoaştere a notorietăţii 

mărcii se examinează în conformitate cu legislaţia în vigoare, Regulamentul privind 

Comisia de Apel al Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi 

Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produse şi/sau de 

servicii. 

Punctul 4 din Regulament prevede că cererea se depune la Comisia de Apel a 

Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. 

Din materialele dosarului s-a stabilit că Societatea pe Acţiuni „Orhei-Vit” a 

depus cerere de recunoaştere a notorietăţii mărcii la Comisia de Apel a AGEPI, fapt 

notificat de către Comisie, însă a solicitat amînarea examinării cererii pînă la decizia 

definitivă a instanţei de judecată pe litigiul cu privire la contestarea hotărîrilor  

Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 19 

martie 2009 de respingere a revendicării contestatarului Societatea pe Acţiuni „Orhei-

Vit” şi acceptarea înregistrării mărcii „DEGUSTO”, numărul de depozit TM 020830, 

precum şi a mărcii „GUSTA”, numărul de depozit TM 0204476 (f.d.95). 

Din cele reţinute rezultă că Comisia de Apel nu s-a expus asupra cererii 

intimatului, nefiind adoptată nici o hotărîre în acest sens, fapt confirmat de ultima şi 

în referinţa anexată la materialel dosarului (f.d.120). 

În conformitate cu art.33 al.(1) lit.b) CPC, curţile de apel judecă în prima 

instanţă pricinile privind contestarea hotărîrilor Comisiei de Apel a AGEPI. 

Constatînd notorietatea mărcii comerciale „GUST.O.S.”, prima instanţă nu a 

ţinut cont de aceste prevederi. 

Or, conform art.83 al.(1) al Legii privind protecţia mărcilor, litigiile care apar la 

aplicarea legii se examinează de Comisia de Contestaţii a AGEPI, Curtea de Apel 

Chişinău sau de un arbitraj specializat. 

Constatarea notorietăţii mărcii conform art.83 al.(3) lit.k) al legii menţionate 

putea fi soluţionată de către Curtea de Apel Chişinău numai în caz de litigiu, adică 

după emiterea unei hotărîri de către Comisia de Apel a AGEPI cu privire la 

respingerea constatării notorietăţii mărcii. Însă, după cum s-a reţinut, o astfel de 

hotărîre nu există. 

 Coroborînd prevederile art.33 al.(1) lit.b) CPC cu prevederile art.83 al.(1) al 

Legii privind protecţia mărcilor, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie menţionează că prima instanţă în mod greşit a soluţionat cererea 

de recunoaştere a notorietăţii mărcii. 

Deoarece la baza anulării hotărîrilor Comisiei de contestaţii a AGEPI a stat 

constatarea notorietăţii mărcii comerciale, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  consideră hotărîrea primei instanţe în 

partea anulării hotărîrilor Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală din 19 martie 2009 de respingere a revendicării contestatarului Societatea 
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pe Acţiuni „Orhei-Vit” şi acceptarea înregistrării mărcii „DEGUSTO”, numărul de 

depozit TM 020830, precum şi a mărcii „GUSTA”, numărul de depozit TM 0204476 

ca ilegală şi în această parte. 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, circumstanţele 

pricinii au fost stabilite de către prima instanţă, însă normele de drept material au fost 

aplicate eronat şi nu este necesară verificarea suplimentară a cărorva dovezi, Colegiul 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia 

de a admite recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

de a casa hotărîrea primei instanţe şi de a emite o nouă hotărîre, prin care cererea de 

chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni „Orhei-Vit” împotriva Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenienţilor accesorii Societatea pe Acţiuni 

„Efes-Vitanta Moldova Brewery”, Societatea pe Acţiuni „Basarabia Nord”, 

Societatea cu răspundere limitată „RG-Agro-Plus” cu privire la recunoaşterea 

notorietăţii mărcii comerciale de respins. 

În conformitate cu art.417 al.(1) lit.c), art.419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  

 

d e c i d e 

 

Se admite recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală. 

Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 07 octombrie 2009 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni „Orhei-Vit” împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenienţilor accesorii 

Societatea pe Acţiuni „Efes-Vitanta Moldova Brewery”, Societatea pe Acţiuni 

„Basarabia Nord”, Societatea cu răspundere limitată „RG-Agro-Plus” cu privire la 

recunoaşterea notorietăţii mărcii comerciale şi se emite o nouă hotărîre prin care: 

Se respinge cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni „Orhei-Vit” 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenienţilor 

accesorii Societatea pe Acţiuni „Efes-Vitanta Moldova Brewery”, Societatea pe 

Acţiuni „Basarabia Nord”, Societatea cu răspundere limitată „RG-Agro-Plus” cu 

privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii comerciale. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei,      

judecătorul                                                                           Vera Macinskaia 

 

Judecătorii                                                                            Tatiana Vieru 

 

                                                                                    Valentina Clevadî 

 
 

 

 

 

 

 


