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Curtea de Apel Chişinău în componenţa: 
 
Preşedinte de şedinţă, judecătorul                         Pruteanu Victor 
Grefierul                                                                Borta Ecaterina 
 
 Judecând în şedinţă publică pricina civilă S.A. “Orhei-Vit” privind 

recunoaşterea notorietăţii mărcii comerciale, 
 

A  C O N S T A T A T: 
 

SA „Orhei-Vit” s-a adresat instanţei judecătoreşti cu cerere de chemare în 

judecată împotriva AGEPI, intervenient accesoriu S.A. „Efes-Vitanta Moldova 

Brevery”, S.A. „Basarabia Nord” şi SRL „RG-Agro Plus”, privind recunoaşterea 

notorietăţii mărcii „GUST.O.S.” de la 01.12.2996; anularea hotărârii Comisiei de 

contestaţii a AGEPI din 19.03.2009 de respingere a revendicării şi acceptarea 

înregistrării mărcii „DEGUSTO” şi „GUSTA”; obligarea emiterii hotărârii de refuz 

în înregistrarea mărcii „DEGUSTO”, „GUSTA” şi „GUSTAR”. 

A invocat reclamantul în cererea iniţială, în cererea de modificare a cerinţelor 

şi în şedinţa de judecată, că este titularul exclusiv al mărcii comerciale 

„GUST.O.S.”, înregistrată la 14.04.2004, pentru produsele din fructe şi legume 

conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, pireuri, compoturi, sosuri, ketchup, 

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

băuturilor, băuturi nealcoolice. Produsele mărcii sunt de origine autohtonă, 

ambalate în pachete „Tetra Pak” comode în utilizare şi cu un design original. 

Întru susţinerea cererii privind recunoaşterea notorietăţii mărcii a invocat 

reclamantul, că pentru mediatizarea produselor mărcii a investit 95 358.26 Euro şi 

15 973.32 lei. Dispune de numeroase sporturi publicitare şi pagini în internet. 

Comercializează produsele mărcii pe întreg teritoriul Moldovei şi în alte state. 

Gradul de cunoaştere a mărcii „GUST.O.S.” a fost constatat şi în rezultatul 



sondajului de opinie realizat în decembrie 2008, potrivit cărui sunt cunoscute 

produsele pentru 43.8% din respondenţi. Au comunicat 42.3% din respondenţi, că 

sunt fabricate de S.A. „Orhei-Vit”. 30.3% au apreciat produsele cu calificativul 

„bune”, iar 29.8% cu calificativul „foarte bune”. 66.6% au comunicat că este o 

marcă răspîndită. 57.1% au consumat produsele ale mărcii. 

Întru susţinerea cererii privind anularea hotărîrilor Comisiei de contestaţii 

AGEPI din 19.03.2009, referitor la înregistrarea mărcii „DEGUSTO”, solicitant 

S.A. „Basarabia Nord” şi a mărcii „GUSTA”, solicitant S.A. „Efes Vitanta 

Moldova Brewery”, cu obligarea emiterii hotărîrii privind refuzul înregistrării 

acestor mărci, precum şi a mărcii „GUSTAR”, solicitant SRL „RG-Agro Plus”, 

reclamantul a invocat că a adresat AGEPI contestaţii împotriva înregistrării 

acestora la momentul în care a depistat faptele de încălcare a drepturilor sale 

asupra mărcii „GUST.O.S.” datorită asemănării din punct de vedere verbal şi 

semantic, fiind prezent riscul de a duce în eroare consumatorul din motivul 

identităţii şi similitudinii produselor pentru care s-a solicitat înregistrarea acestor 

mărci, precum şi fiind fondat pe faptul că sunt destinate aceluiaşi consumator prin 

comercializarea prin aceleaşi secţii ale reţelelor comerciale din Moldova. 

Consideră reclamantul, că intervenienţii nu puteau să nu ştie despre existenţa 

mărcii „GUST.O.S.”. Au acţionat cu rea-credinţă şi au depus cererile de 

înregistrare a mărcilor asemănătoare „GUSTA”, „GUSTAR” şi „DEGUSTO”. 

Prin referinţa depusă şi în şedinţa de judecată, reprezentantul AGEPI a 

solicitat respingerea acţiunii. 

A invocat, că nu poate fi recunoscută notorie marca, care a devenit larg 

cunoscută în cadrul unui anumit segment de public, după data priorităţii invocate în 

susţinerea unei mărci identice sau similare pentru produse identice sau similare, 

depusă pe numele unui alt solicitant. Totodată, pârâtul a lăsat la latitudinea 

instanţei de judecată aprecierea eventualelor riscuri ce pot viza alte mărci. A mai 

menţionat, că poate fi contestată hotărârea Comisiei de contestaţii a AGEPI din 

19.03.2009, doar în cadrul unei alte pricini, după pronunţarea unei hotărâri separate 



privind recunoaşterea notorietăţii mărcii „GUST.O.S.”, în cazul în care va fi 

constatat riscul de confuzie între aceste mărci. 

Prin referinţa depusă şi în şedinţa de judecată, reprezentantul S.A. „Basarabia 

Nord” şi SC „RG-AGRO PLUS” SRL, Cotruţa Leonid, precum şi S.A. „Efes-

Vitanta Moldova Brevey” prin referinţa depusă, au solicitat respingerea pretenţiilor 

înaintate în pricină. 

Au invocat, că marca comercială „GUST.O.S.” reprezintă un cuvânt care 

indică de fapt o calitate a produsului. Este o marcă compusă din cuvîntul „GUST” 

cu elemente figurative, literele „O” şi „S” şi punctele între ele care le separă. 

Consideră, că reclamantul utilizează marca sa altfel decît marca contestată. 

Recunoaşterea notorietăţii mărcii „GUST.O.S.” ar determina interzicerea utilizării 

cuvîntului uzual „GUST”, ce nu este admisibil. La data înaintării acţiunii au fost 

înregistrate mai multe mărci pentru produse identice sau similare şi recunoaşterea 

notorietăţii mărcii „GUST.O.S.” ar provoca o concurenţă neloială cu alte produse 

pe piaţă şi indirect ar presupune, că celelalte produse nu sunt gustoase şi nu sunt 

calitative. Consideră că marca „GUST,O.S.” nu corespunde criteriilor unei mărci 

notorii iar acţiunea a fost înaintată cu rea-credinţă deoarece nu au fost prezente 

oarecare conflicte între reclamant şi alţi deţinători de mărci comerciale ce conţin în 

sine sintagma „GUST”. 

Ascultând participanţii la proces, studiind materialele dosarului, verificând 

argumentele invocate întru susţinerea poziţiei în raport cu circumstanţele stabilite, 

instanţa de judecată consideră că necesită admise cerinţele înaintate privind 

constatarea notorietăţii mărcii „GUST.O.S.” şi anularea hotărârilor Comisiei de 

contestaţii AGEPI din 19.03.2009 de respingere revendicările reclamantului şi 

acceptarea înregistrării mărcii „DEGUSTO” şi „GUSTA”. Totodată, pretenţia 

referitor la obligarea pârâtului să emită hotărârea de refuz în înregistrarea mărcii 

„DEGUSTO”, „GUSTA” şi „GUSTAR”, nu este întemeiată. 

Potrivit art. 5 şi 6 al Legii privind protecţia mărcilor, pot constitui mărci orice 

semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte (inclusiv nume de persoane), 

litere, cifre, desene, combinaţii de culori, elemente figurative, forme 



tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum şi 

orice combinaţii ale acestor semne, cu condiţia că ele să poată servi la deosebirea 

produselor unei persoane de cele ale altor persoane. Titular al mărcii este persoana 

ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice, în numele cărei marca este protejată. 

Drepturile dobîndite prin înregistrarea mărcii în Registrul naţional al mărcilor se 

confirmă prin titlul de protecţie, adică certificatul de înregistrare a mărcii. 

În conformitate cu art. 32 alin. 1)-6) al Legii privind protecţia mărcilor, p. 25-

31 al Regulamentului privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs şi/sau 

servicii, aprobat prin ordinul AGEPI nr. 94 din 22.07.2003, elaborat în baza Legii 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, a Convenţiei de la Paris 

pentru protecţia proprietăţii industriale, a Acordului privind aspectele comerciale 

ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs) şi Recomandărilor OMPI privind 

protecţia mărcilor notorii, în cazul apariţiei unui conflict referitor la o marcă care 

este larg cunoscută în Republica Moldova, persoana interesată poate depune o 

cerere de recunoaştere a notorietăţii mărcii. Cererea va conţine o reproducere a 

mărcii şi descrierea ei. În cerere se indică data de la care se solicită recunoaşterea 

notorietăţii. La cerere se anexează: a) documentele ce conţin informaţii privind 

titularul sau utilizatorul mărcii; b) lista produselor şi/sau serviciilor cărora li se 

aplică marca; c) documentele ce demonstrează gradul de cunoaştere a mărcii în 

cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se 

aplică marca; d) documentele ce confirmă începutul şi durata utilizării mărcii; e) 

documentele ce conţin informaţii privind aria geografică de utilizare a mărcii în 

Republica Moldova. Mărcii notorii se acordă protecţie juridică pe durată 

nelimitată. Condiţiile de perfectare şi de depunere a cererii de recunoaştere a 

notorietăţii mărcii, se stabilesc în Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii 

mărcilor de produse şi/sau servicii. 

Aşa, conform certificatului nr. 11358 de înregistrare de către AGEPI a mărcii, 

S.A. „Orhei-Vit” este titularul exclusiv al mărcii „GUST.O.S.”, înregistrată în plan 

naţional la 14.04.2004 şi în plan internaţional la 11.10.2004 pentru produsele din 

clasa 29, 30 şi 32: fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, 



pireuri, compoturi, sosuri, ketchup, mirodenii, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri 

şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice. Marca 

„GUST.O.S.” este un semn alcătuit din îmbinarea a trei morfeme: „Gust.”uri 

„O”.riginal „S.”electate”. Produsele sunt de origine autohtonă. Se deosebesc prin 

ambalaj comod în utilizare cu design original. Se comercializează în pachete 

„Tetra Pak”. 

Ţinînd cont de diversitatea cadrului legal şi de complexitatea fenomenului 

mărcii notorii, instanţa de judecată menţionează că instituţia menţionează protecţie 

a mărcilor recunoscute notorii, mecanismul şi criteriile de recunoaştere a 

notorietăţii mărcilor sunt stabilite prin prevederile recomandărilor comune vizînd 

protecţia mărcilor notorii aprobat la 8-12 noiembrie 1999 de către Comitetul 

Permanent pentru dreptul mărcilor, al desenelor şi modelelor industriale, precum şi 

al indicaţiilor geografice. În plan intern, natura juridică a mărcii notorii este 

reglementată prin prevederile Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor. 

Pentru recunoaşterea notorietăţii mărcilor, pot fi luate în consideraţie oricare 

circumstanţe care determină notorietatea. 

S-a constatat în pricină prin probele administrate, că: 

în scopul mediatizării produselor mărcii „GUST O.S.”, în perioada 2006-2007 

reclamantul a investit suma de 95 358.26 Euro şi 15 973.32 lei, fapt confirmat prin 

adeverinţa contabilă nr. 19/08 din 19.11.2008, a fost şi este promovată marca 

„GUST.O.S.” prin sporturile publicitare şi prin paginile din internet; 

pentru informarea cumpărătorilor despre specificul şi calităţile produselor 

mărcii „GUST.O.S.”, reclamantul a organizat şi au fost desfăşurate acţiuni şi 

măsuri, inclusiv în perioada 25 octombrie-24 noiembrie 2007 în m. Chişinău şi în 

decembrie 2008 în raioanele de nord ale Moldovei; 

se comercializează aceste produse pe întreg teritoriul Moldovei, mai 

preponderent în 34 oraşe şi unităţi administrativ teritoriale, în reţelele „METRO”, 

„FOURCHETTE”, „Nr. 1”, „FIDESCO”, „GRIN HILLS”, „LINELLA”, 

„BUDAPEST”, etc.; 



graţie relaţiilor cu partenerii străini, inclusiv: „Accuratus UAB LTD”, 

„AISFILD SC” SRL, „Azamat TOO”, „Inter Areal S.R.O.”, „Kampit TOO”, 

„Moldorent” SRL, „Monnet Gruppen ApS”, „Primevara” OOO, „Pro EX 2005” 

SRL, „RIOL Torgovii Dom”, „Royal Seafood INC”, „Tabis LTD”, „USA-

Eurotrade” Inc. etc., produsele mărcii „GUST.O.S.” sunt cunoscute şi se 

comercializează de asemenea şi în Lituania, România, Kazahstan, Letonia 

Germania, Cehia, Tadjichistan, Kîrgîstan, SUA, etc; 

pentru aprecierea gradului de cunoaştere a mărcii, reclamantul a prezentat 

rezultatele sondajului efectuat în sectorul relevat de public. A fost chestionat 

consumatorul „mediu”, cu indicarea vârstei, genul, studiile, starea socială şi 

materială, legătura cu produsul marcat, din 3 localităţi ale Moldovei, inclusiv 

Chişinău mai mult de 300 persoane, din Bălţi şi Hînceşti peste 100 de persoane. S-

a demonstrat, că mai mult de 60% din numărul total de respondenţi au declarat că 

marca le este cunoscută; 

conform sondajului de opinie realizat în decembrie 2008 de către TNS 

Moldova, expuse în raportul anexat la dosar, produsele mărcii „GUST.O.S.” sunt 

cunoscute pentru 43,8% din respondenţi. Cunosc 42.3% din respondenţi, că aceste 

produse sunt fabricate de S.A. „Orhei-Vit”. Au apreciat respondenţii produsele 

mărcii cu calificativul „bune” 30.3%, iar 29.8% cu calificativul „foarte bune”. Au 

menţionat 66.6% din respondenţii, că este o marcă răspîndită. Au consumat 

produse ale mărcii 57.1% din respondenţi. 

Astfel, probele administrate confirmă: că marca „GUST.O.S.” este larg 

cunoscută în Republica Moldova; deţinerea certificatului de înregistrare a mărcii; 

lista produselor şi serviciilor cărora şi se aplică marca; prin raportul sondajului de 

opinie întocmit de compania specializată „Marketing Media Index” (TNS 

Moldova) se demonstrează gradul de cunoaştere a mărcii în cadrul sectorului de 

public vizat pentru produsele şi serviciile cărora şi se aplică marca; durata, 

intensitatea şi aria geografică de utilizare a mărcii; durata, aria geografică de 

promovare a mărcii în Republica Moldova; publicitatea, prezentarea la expoziţii 

specializate, etc. 



Din cele relatate, circumstanţele descrise demonstrează prezenţa elementelor 

necesare pentru recunoaşterea notorietăţii mărcii, care conţin: informaţii privind 

titularul mărcii; lista produselor cărora se aplică marca; documentele ce 

demonstrează, că este larg cunoscută unei părţi importante a segmentului de public 

relevat şi gradul de cunoaştere a mărcii în cadrul segmentului de public vizat 

pentru produsele cărora se aplică marca, consumatorilor, distribuitorilor 

profesionişti de produse alimentare şi persoanelor a căror activitate economică este 

conexă cu produsele mărcii în cauză; documentele ce confirmă începutul şi durata 

utilizării mărcii; documentele ce conţin informaţii privind aria geografică de 

utilizare a mărcii în Republica Moldova. 

Astfel, conjunctura şi pertinenţa factorilor enumeraţi determină natura juridică 

a notorietăţii mărcii „GUST.O.S.”. A fost dobîndită prin promovare, răspîndire şi 

utilizare. 

Instanţa respinge afirmaţia intervenientului S.A. „Efes-Vitanta Moldova 

Brevery”, că s-a solicitat recunoaşterea notorietăţii de la o dată anterioară datei de 

înregistrare a mărcii. Ori, marca „GUST.O.S.” a fost înregistrată la 14.04.2004 în 

plan naţional şi la 11.10.2004 în plan internaţional, dar se cere recunoaşterea 

notorietăţii de la 01.12.2006. Astfel 01.12.2006 nu poate fi o dată anterioară datei 

de 14.04.2004 sau 11.10.2004. 

Nu pot fi reţinute şi se resping argumentele pârâtului şi ale intervenienţilor, 

aduse în pricină întru susţinerea poziţiei de respingere a cerinţei privind 

recunoaşterea notorietăţii mărcii, că marca este constituită exclusiv din indicaţii ce 

pot servi în comerţ pentru a desemna caracteristici privitor la calitate şi devenite 

uzuale în limbajul curent (art. 7 alin. (1) lit. c) şi d) al Legii privind protecţia 

mărcilor). 

La acest compartiment instanţa judecătorească reiterează, că marca 

„GUST.O.S.” este una combinată. Este alcătuită din îmbinarea a trei cuvinte: 

„GUST.”uri „O.”riginal „S.” electate”, cu aplicarea elementului figurativ, în cazul 

dat a punctelor care separă literele „O” şi „S” mari ale ultimilor două cuvinte. 

Combinaţia acestor cuvinte scrise cu literele mari ale primului cuvânt în partea 



care se referă la singularul lui şi cu iniţialele mari ale celorlalte două cuvinte, cu 

elementul figurativ între ele, întruneşte condiţiile de constituire a mărcii prevăzute 

de art. 5 al legii privind protecţia mărcilor, deoarece este prezentă condiţia că pot 

servi la deosebirea produselor reclamantului de cele ale altor persoane, inclusiv a 

intervenienţilor. Faptul, că în rezultatul pronunţării unei părţi a primului cuvânt, 

adică „Gust.”uri în combinaţie cu literele iniţiale ale următoarelor două cuvinte, cu 

„O.”riginal şi „S.”electate”, s-a obţinut pronunţarea completă a unui alt, al patrulea 

cuvânt, care poate fi folosit în limbajul curent şi prin care este desemnată o calitate, 

în prezentul caz „gustos”, nu constituie temei pentru a refuza recunoaşterea 

notorietăţii mărcii, dat fiind că în formă scrisă aşa cuvânt ca „GUST.O.S.”, nu este, 

dar este un rezultat al îmbinării a trei cuvinte. 

Mai mult, AGEPI a înregistrat marca „GUST.O.S.” şi nu a considerat că 

contravine cerinţelor menţionate. Iar înregistrarea unei mărci (la etapa cărei pot fi 

înaintate aşa pretenţii) şi recunoaşterea notorietăţii mărcii (care se solicită în 

prezenta pricină), constituie obiect diferite şi sunt reglementate prin norme diferite. 

Nu mai pot fi invocate la etapa recunoaşterii notorietăţii mărcii oarecare pretenţii, 

inclusiv că este constituită această marcă din cuvânt care caracterizează o calitate a 

unui produs şi/sau este unul uzual în limbajul curent, care poate fi înaintat doar la 

înregistrarea mărcii. 

Totodată, recunoaşterea notorietăţii mărcii „GUST.O.S.”, nu determină 

interzicerea utilizării cuvântului uzual „gust” sau „gustos” şi nici nu constituie un 

act de concurenţă neloială pentru mărcile intervenienţilor, precum pretind aceştea. 

Reţine instanţa, cş conform art. 6 bis al Convenţiei de la Paris, ratificată prin 

hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11.03.1993, art. 3 şi 4 ale recomandărilor 

comune vizînd protecţia mărcilor notorii aprobat la 8-12 noiembrie 1999 de către 

Comitetul Permanent pentru dreptul mărcilor, al desenelor şi modelelor industriale 

precum şi al indicaţiilor geografice, titularul unei mărci notorii este protejat doar în 

cazul în care marca notorie este în conflict cu altă marcă. Recomandările 

menţionate enumeră exhaustiv cazurile şi condiţiile care necesită a fi întrunite 

pentru ca să fie recunoscut conflictul dintre o marcă notorie şi o altă marcă. Astfel, 



art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) expune, că pentru produsele identice sau similare, 

existenţa conflictului poate fi recunoscută în cazul în care marca sau unul din 

elementele ei esenţiale constituie o reproducere, o imitare, o traducere sau o 

transliterare susceptibilă să creeze o confuzie între aceasta şi marca notorie. 

Indiferent de tipul produselor pentru care este utilizată, marca în conflict trebuie să 

corespundă unor criterii suplimentare şi anume: a) utilizarea mărcii ar indica o 

legătură între produsele pentru care aceasta este utilizată şi proprietarul mărcii 

notorii, b) utilizarea mărcii riscă să aducă atingere caracterului distinctiv al mărcii 

notorii sau sa-l înrăutăţească în mod neloial, c) utilizarea acestei mărci ar profita de 

autoritatea mărcii notorii. 

Din cele expuse, natura juridică a mărcii notorii presupune protecţia a aceea 

ce marca în cauză deja a reuşit să obţină în cadrul segmentului de public relevant 

(apreciere, recunoaştere, apreciere a calităţii etc.). Acest fapt este firesc, deoarece 

durata de timp sau cheltuielile suportate în scopul promovării mărcii, presupun 

eforturi esenţiale din partea titularului mărcii notorii. Cu toate acestea, titularul 

mărcii prin recunoaşterea notorietăţii acesteia nu se sustrage de la sfera de aplicare 

a dispoziţiilor legale cu privire la concurenţa neloială (art. 10 bis convenţia de la 

Paris) şi urmează să se conformeze tuturor regulilor existente în acest sens. 

Consideră instanţa, că între reclamant, ca titular al mărcii notorii 

„GUST.O.S.” şi intervenienţi, persoane care pretind la înregistrarea mărcilor 

„DEGUSTO”, „GUSTA” şi „GUSTAR”, este prezent în conflict. Rezultă din 

faptul, că: 

prin cererea nr. depozit 020476 s-a solicitat înregistrarea mărcii „GUSTA” 

pentru produsele din clasa 29, 30, 31, 32, 33 şi servicii din clasa 35 şi 43; 

prin cererea nr. depozit 023007 s-a solicitat înregistrarea mărcii „GUSTAR” 

pentru produsele din clasa 29, 31, 32 şi serviciile din clasa 35; 

prin cererea nr. depozit 020830 s-a solicitat înregistrarea mărcii „DEGUSTO” 

pentru produsele din clasa 29, 30, 31, 32 şi serviciile din clasa 35 şi 44. 



Astfel, aceste mărci sunt similare cu produsele din clasele 29, 30 şi 32 ale 

mărcii „GUST.O.S.” înregistrată la 11.10.2004 nr. 11358, care a dobîndit un 

renume pe piaţa internă. 

Ţinând cont de faptul că se referă la produse identice sau similare, mărcile 

intervenienţilor şi elementele lor esenţiale constituie o imitare, o transliterare 

susceptibilă să creeze o confuzie cu marca notorie. Utilizarea mărcilor ulterioare ar 

indica o legătură între produsele pentru care urmează a fi utilizată şi proprietarul 

mărcii notorii, riscă să aducă atingere caracterului distinctiv al mărcii notorii sau 

să-l înrăutăţească neloial. Prin utilizarea mărcii intervenientul ar profita de 

autoritatea mărcii notorii. 

Întru confirmarea celor expuse menţionează instanţa, că: mărcile „Gusta”, 

„Gustar” şi „DEGUSTO”, sunt similare cu marca „GUST.O.S.” şi au fost solicitate 

pentru produse omogene. Asemănarea sonoră şi fonetică este fundamentată pe: 

analogia sunetelor care alcătuiesc semnul 

GUST(os)/GUST(a)/GUST(ar)/(DE)GUST(O); amplasarea sunetelor şi îmbinărilor 

de sunete analogice în semnele comparate în partea principală a cuvintelor; 

existenţa silabelor identice şi amplasarea lor identică; numărul identic de silabe în 

semne; locul identic de amplasare al îmbinărilor de sunete identice în componenţa 

semnelor; analogia structurii vocalelor şi consoanelor; caracterul părţilor identice 

ale semnelor; cuprinderea unui semn în altul; accentul identic. Asemănarea 

semantică este determinată prin criteriile: similitudinea noţiunilor, ideilor cuprinse 

în semne; identitatea elementelor semnelor cu accent logic care au semnificaţie 

independentă. 

În temeiul circumstanţelor expuse, este întemeiată şi urmează a fi admisă 

cererea privind recunoaşterea notorietăţii mărcii „GUST.O.S.” de la 01.12.2006. 

Privitor la cererea de anulare a înregistrării mărcii, instanţa reţine că potrivit 

art. 9 alin. (1) al Legii privind protecţia mărcilor, titularul mărcii este în drept să 

interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţămîntul său, 

un semn identic cu marca pentru produse identice cu cele pentru care marca este 

înregistrată, un semn, care din cauza similitudinii cu marca înregistrată şi 



similitudinii produselor acoperite de marcă, generează riscul de confuzie în 

percepţia consumatorului, un semn similar cu marca pentru produse diferite de cele 

pentru care marca este înregistrată, cînd aceasta din urmă a dobîndit un renume în 

Republica Moldova. 

Menţionează instanţa judecătorească, că S.A. „Orhei-Vit” este un producător 

binecunoscut de produse conservate din fructe şi legume. Deţine mai multe mărci, 

inclusiv notorii. 

La momentul apariţiei cererilor intervenienţilor de înregistrare a mărcii 

„DEGUSTO”, solicitant S.A. „Basarabia Nord”, „GUSTA”, solicitant S.A. „Efes 

Vitanta Moldova Brewery” şi „GUSTAR”, solicitant SRL „RG-Agro Plus”, 

reclamantul a depus cereri de contestare a acestor înregistrări la AGEPI. De 

asemenea a depus reclamantul la 21.01.2009 şi prezenţa cerere de chemare în 

judecată. Cu toate acestea, fiind cunoscut despre apariţia conflictului între 

reclamant şi intervenienţi, că înregistrarea mărcilor solicitate de ultimii a devenit 

obiect al soluţionării de către instanţa judecătorească, Comisia de contestare a 

AGEPI nu a acţionat întru suspendarea înregistrării mărcilor dar la 19.03.2009 a 

respins revendicarea reclamantului şi a dispus înregistrarea mărcilor „Degusto” şi 

„Gusta”. În privinţa mărcii „Gustar” s-a abţinut să se expună. 

Consideră instanţa, că mărcile solicitate de intervenienţi pentru înregistrare 

sunt asemănătoare cu marca anterioară „GUST.O.S.”, iar la depunerea cererii s-a 

acţionat cu rea-credinţă. Ori, în caz de acceptare şi înregistrare a acestor mărci 

ulterioare, solicitanţii profită de renumele mărcii anterioare, de aria de răspândire, 

de investiţiile importante suportate întru promovarea intensivă a mărcii, de 

renumele obţinut, care este unul de achiziţie şi a fost completată valoarea ei. 

Întru întemeierea concluziilor expuse instanţa menţionează, că produsele 

acoperite de aceste mărci sânt dominate de efectul similitudinii părţii verbale 

asemănătoare (patru caractere sânt identice). Componentele mărcii „GUST.O.S.” 

sunt preluate şi aplicate pentru promovarea produselor dub protecţia mărcilor 

„GUSTA”, „GUSTAR” şi „DEGUSTO”, pentru a oferi consumatorilor un produs 

prezentat de alt participant la piaţă (intervenienţi), decât cel cunoscut deja (S.A. 



Orhei-Vit). Ideile folosite pentru produsele mărcilor „GUSTA”, „GUSTAR” şi 

„DEGUSTO”, nu pot fi considerate a fi purtătoare de distincţie, cerinţă absolut 

necesară pentru un produs pasibil intrării pe o piaţă cu produse similare. 

Mai mult. Agentul economic care are o intrare pe piaţa unui produs, trebuie să 

asigure evitarea oricărei confuzii cu alte produse, iar în mod deosebit cu cele care 

au reuşit să fie recunoscute de consumator la momentul apariţiei producţiei noului 

participant. Neîntrunirea condiţiilor expuse la produsele de aceeaşi natură, 

existenţa similitudinii, adresarea către acelaşi consumator (clientelă) este suficientă 

pentru a considera că este prezent riscul unei confuzii în percepţia consumatorului. 

Marca „GUST.O.S.” se află într-o legătură strânsă cu titularul, adică cu S.A. 

„Orhei-Vit”, care este şi producătorul nemijlocit al produselor mărcii. Confuzia 

creată prin utilizarea produselor se extinde şi asupra producătorului acestora. 

Această practică vizează transferarea imaginii favorabile creată de S.A. „Orhei-

Vit” asupra produselor comercializate de intervenient. Aşa modalitate folosită de 

intervenient pentru atingerea succesului comercial, constituie o uzurpare a 

reputaţiei (prestigiului) reclamantului. 

La acest capitol instanţa remarcă, că în şedinţă singur reprezentantul SRL 

„RG-Agro Plus” a confirmat, că deja a început producerea conservelor din legume, 

încadrate în clasa 29, sub marca „GUSTAR”, ambalate într-un borcan. Reţine 

instanţa, că borcanul enunţat este absolut asemănător celui înregistrat pentru S.A. 

„Orhei-Vit” ca marcă tridimensională nr. 13667 din 11.05.2005. Confirmă aceasta 

circumstanţă, că intenţionat sunt încalcate drepturile asupra acestui obiect al 

titularului S.A. „Orhei-Vit”. 

Potrivit prevederilor art. 10 bis alin. (3) al Convenţiei de la Paris privind 

protecţia proprietăţii intelectuale, sânt interzise orice fapte care sunt de natură să 

creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea 

industrială sau comercială a unui concurent. 

Directiva Europeană privind mărcile comerciale, prevede că este adusă 

atingere unei mărci notorii şi se asigură protecţia ei, dacă se aduce atingere 

caracterului distinctiv al mărcii anterioare, dacă se aduce prejudiciu renumelui 



mărcii, dacă se profită nemeritat de caracterul distinctiv şi renumele mărcii. 

Prezenţa unei din aceste trei atingeri, este suficientă pentru a intenta o acţiune întru 

protecţiei mărcii notorii. Dispersarea identităţii şi ampriza mărcii asupra 

consumatorului, derulează efectul asocierii mărcii cu producatorul (titularul). Prin 

probele administrate, mărcile „GUSTA”, „GUSTAR” şi „DEGUSTO” reprezintă 

semne care aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală, manifestată prin 

crearea confuziei în percepţia consumatorului. 

Procedînd la compararea acestor semne, există suficiente asemănări pentru a 

se reţine similitatea dintre acestea pînă la gradul de confuzie, diferenţele fiind la 

nivelul detaliilor şi prin urmare semnificative. 

Potrivit art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi c) al Legii privind protecţia mărcilor, se 

refuză înregistrarea şi în cazul când marca este identică cu o marcă anterioară 

înregistrată pentru produse identice; este identică ori similară cu o marcă anterioară 

şi din cauza identităţii ori similitudinii produselor pe care le desemnează cele două 

mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu 

marca anterioară; este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată 

spre înregistrare pentru produse şi/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru 

care marca anterioară este înregistrată, în cazul cînd marca anterioară se bucură de 

renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv 

justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele 

mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora. 

Respectiv, în pricină s-a constatat prezenţa condiţiilor normelor indicate, care 

constituie temei pentru refuzarea înregistrării mărcilor „GUSTA”, „GUSTAR” şi 

„DEGUSTO”. Hotărîrile Comisiei de contestaţii a AGEPI din 19.03.2009 de 

respingere revendicările reclamantului şi acceptarea înregistrării mărcii 

„DEGUSTO” şi „GUSTA” nu este întemeiată şi urmează a fi anulată. 

Cererea reclaantului privind obligarea AGEPI să emită hotărârea de refuz în 

înregistrarea mărcii „DEGUSTO”, „GUSTA” şi „GUSTAR”, nu este întemeiată. 

Ori, instanţa judecătorească se expune asupra temeiniciei hotărârii AGEPI deja 



emise, de înregistrare sau de refuz în înregistrare, dar nu obligă această autoritate 

să emită hotărâri. 

Argumentul reprezentantului AGEPI, că poate fi contestată hotărârea 

Comisiei de contestaţii a AGEPI din 19.03.2009 doar în cadrul unei alte pricini, 

după pronunţarea unei hotărâri irevocabile în pricină separată soluţionată în 

procedura specială privind recunoaşterea notorietăţii mărcii „GUST.O.S.”, nu este 

întemeiat. Se bazează pe interpretare eronată a prevederilor art. 83 alin. (1) şi alin. 

(3) lit. i) şi k) al Legii privind protecţia mărcilor, art. 33 alin. (1) lit. a) şi b), art. 60 

alin. (2) CPC. Potrivit acestor norme, cerinţele privind recunoaşterea notorietăţii 

mărcii şi privind contestarea hotărârii Comisiei de contestaţii a AGEPI, se 

soluţionează în ordine contencioasă, dar nu în procedură specială, precum se 

pretinde referitor la prima cerinţă. 

În conformitate cu art. 237, 240 CPC, instanţa de judecată, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Admite în parte acţiunea înaintată de S.A. „Orhei-Vit”. 

Se constată notorietatea mărcii comerciale „GUST.O.S.” de la 01 decembrie 

2006, titular S.A. „Orhei-Vit”. 

Se anulează hotărârile Comisiei de contestaţii a AGEPI, ambele din 

19.03.2009, de respingere revendicarea contestatarului S.A. „Orhei-Vit” şi 

acceptarea înregistrării mărcii „DEGUSTO”, nr. depozit TM 020830, precum şi a 

mărcii „Gusta”, nr. depozit TM 0204476. 

 

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 

zile. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                            Pruteanu Victor 

 


