
Dosarul Nr. 2-80/2013 

09 septembrie 2013 

Curtea de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 

HOTĂRÎRE 
În numele Legii 

preşedintele şedinţei, judecătorul Cotruţă Iurie 
grefiera Malic Elena 

mun. Chişinău 

Examenînd în cadrul şedinţei judiciare publice pricina civilă la cererea Abbott Labaratories 
privind constatarea notorităţii mărcii verbale SIMILAC CI1MI1J1AK pe numele Abbott 
Labaratories, a, 

constatat 

La 15.07.2013 Abbott Labaratorics s-a adresa~ la Curtea de Apel C:1işinău cu o cerere în 
care ti solicitat constatarea notorităţii mărcii verbale SIMILAC CI1MHJ1AK pe numele Abbott 
Labaratories, pentru clasele 05 a Clasificării Internaţionale de Produse şi Servicii, de la data de 04 
ianuarie 2010. 

În motivarea cererii sale petiţionarul a indicat că, istoria companiei Abbott şi a mărcii 
S [rvIILAC CI1MHJIAK are aproximativ 100 de ani. Amestecurile nutritive ale companiei Abbott care 
pentru prima dată aLI apărut în anii 1920, erau îmbunătăţite progresiv în baza performanţelor 
~tiinţitice. În anul 1924 compania Abbott pentru prima dată aplică în practică amestecul lactat pentru 
copii îmbogăţit cu tier. 

anul 1903 - Harry C. Moores şi Stanley M. Ross au întemeiat în Columbus (statul Ohio) 
compania lactată "Moores and Ross" 

anii 1920 
În anul 1925 Moores and Ross întreprinde primul pas îndrăzneţ: este fabricat şi lansat pe piaţă 

Iloul amestec lactat pentru sugari care în acele timpuri ref1ecta un concept absolut nou şi era 
cunoscută sub denumirea de "Amestec pentru sugari Franklin" 
Df. Morris Fishbein redacWrul "Journal of the American Medical Association", în anul 1927 a propus 
schimbarea denumirii amestecului în .,SIMILAC". 
In anul 1927 este înregistrată prima marcă SIMILAC pc teritoriul SUA înregistrarea Nr.t}227046 din 
26 aprilie 1927 (Anexa 1). 

Compania este redenumită în "M&R Dietetic Laboratories" 
anii 1950 
Primul amestec în SUA diferit de amestecul praf devine cel mai popular amestec pl.~ntru sllgari 
în anul 195L 
Compania "M&R Dietetie Laboratories" creează o slIbdivizillnt nou2. "Ross Laboratories", care 

se oCtlpă de elaborarea ulterioară a amestecurilor pentru ;.,ugari. 
În anul 1959 ~(oss Labs pune în fabricare primul amestec pentru sugari În SUA, îmbogăţit cu 

tier care se fabrica sub formă de praf şi concentrat lichid. 
anii 1960 

Abbott el iqil pe piata externă şi a lansat în Olandcl, amestecul pentru sugari "SIMILAC". 
:lnul 1964 

Arc loc Lllziullca companiei Ross Labs cu eL\mpaniei Abbott Laboral()ries - una din cele mai 
mari corpurJţii intcrnaţionak elin lume care fabrică rrodus r' p~'ntru silnătatc. 

In acest an în SUA Î"lcepe ::'abri . .:area prOdusului S,~v!lLA;_~ rSOMIL - lIi. Hm::S~i~t:.: ~1Ot! pentru 
sUlSari cu probieme de tolc:~anţă spcciak. 

anii 1970 
"lsomil" csl~ distri!:'uit pe multiple pieţe internaţ!onalc,inddsiv în Cmada, Filipinc Puerto 

Rico, Singilpore, .\f'rica de Sud şi Thailanda. 
anii 1 no 



,1Iite pieţe este lansat amestecul pentru a doua etapă de alimentaţie supJimentarfl "GAIN", 
, ~m~ necesităţile nutritive ale copiilor, incepând cu li 6-a lună de viaţă. 

anii 1990 
Abbott lansează pe piaţa internaţională amestecul lactat "GAIN PLUS" destinat etapei 3 de 

alimentare care asigură necesităţile nutritive ale copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 3 ani. 
n n ii 2000 
Este lansat pe piaţă "Similac Advance" - amestec nutritiv pentru copii, îmbogăţit cu fier, care 

.:onţine adaosul DHA (acid docosahexaenoic) şi ARA (acide.! arahidonic). 
În diferite ţări este lansată pe piaţă marca comercială "ingrediente EYE Q». 
În diferite ţări începe f~lbricarea amestecului laeL].t pentru preşcolari de etapa 4 (.,Gain Kid"), 

care satisface necesităţile nutritiw ale copiilor cu vârsta cuprinsă intre 3 ani şi 7 ani. 
Pe piaţa internaţională este lansat amestecullactat adaptat de etapa 5 ("Gain Sdmol"), care 

satisl~tce necesităţile nutritive, începând cu vârsta de 7 ani. 
anul 2009 
în diferite ţări sunt lansate pe piaţă amestecuri le "Abbo:t" noi, 1mbunătrlţite cu adGos de 

ingrediente ale complexului Eye Q PlUS Immunify, 
Suplimentar la istoria companiei se menţione<l.zrtcă alimeritele pentru copii erau livrate pe 

teritoriul foskÎ URSS, im;lusiv în Moldova (fosta RSSM). 
În Republica Moldova erau livrate produse cu marca Simi!ac, procurate de către furnizorii de 

nroduse si alimente pentru copii din Ucraina şi Rusia. În legătură cu sporire;.:; popularităţii produsului 
~)MILAC şi pentr~ asigurarea necesităţilor unui anumit segment al consumatorilor ele alimente 

pelltru copii, alimente dietetice şi curative în anul 2010 în Moldova a fost deschisă reprezentanţa 
permanentă a companiei, Acest fapt se confirmă prin acordul semnat la. 04 ianuarie 201.0 între 
petiţionar şi IM Iseps-Farma SRL. 

Lista produselor şi/sllU serviţiile pentru .. Sl}.rL .. ~_ utirizează,:",marca, caract('risti::a 
produsului 

Marca Similac se foloseşte pentru produsele ce se [(.feră la :.::'asa 05(~ Clasitiritii 
Internaţionale de P!'oeluse şi Servicii, în special pentru alimr~nte penL<~lsug(1.ri, alimen:.e dkt(:tic~ şi de 
uz medical. 

Cu marca Similac se produc următoa:ele produse: Similac Prcmium (J, 2, 3) S;mil<!e (l, 2, :1) 

Similac Isomil, Similac Hipoa!ergi!~ (1,2), Şimibc Special,care Sill1;J.,~c.l\eoSure (Al1!.~x:l2) .. 
Const,;t~!rea notorictD,ţii mărcii S~ '30licitztla data de 04 iew'.1arie 2010. 

Cîradul de cunoaştere a semnului pe piaţă de căt':c segmentuLpe pub;lic vizat - este m~Hat în 
sondajul de opinie publică efectuat în 3 craşe din Republica Moldova: Chişiaău, Bălţi, Cahui (Anexa 
) ). 

De asemenea cunoaşterea mărcii Similac este conn.rmată de medicii neonutologi,p,.;!diatri şi 
\dicii de familie care lucrează în spitalele şi policlinicile Republicii Moldc·va şi anggjaiii relclelor 

lIl..! tltrmacii (Anexa 4) 
Durata (începutul şi perioada) utilizări a semnului constituie î.:.~, generai86 de ani (înccputulc1.l 

anul 1927 în SUA), gradul şi :.ntinderea,geografică a utiEzGri a semnului sunt caracterizate de lista. 
înregistrurilo:" mărcii în ţările lLE21iiş~ copr!le certifIcatelor de)nrcg[ştrupe (Anc:'(;;~,5), 

Durata; gradul şi '\ntindcrca geografică li activitQţii de pwmovarc " ~'~mnului SI~vnLA(:, 

in formaţii despre li:vrarea şi l-Cromo',Farea produselor cu m~lxca SIMILAC în. pcri'J<:l(~f< ,;;1i;,)r :·WJ):!·; 
prr.:cum şi (ercet[lri :1iepieţei aJirr:wtclor pentm copIiefcct;;wtc. selcc:!iv în difc~;tc ţ("; (/.nexa 

Utilizarea sem;';:ullJi în FZcpubL!cu }./loldovu este confihnatăce'.copiik ccntr:lctclor.: d(~ .livrare ~l 
, <.kclamţ.iilevmr:alc,.ş:. facturile de livrare Gomcrci~ln\ilo.r cum~:'l~lnuntu; .. în ·RepubEca 

(prt~zentatc selectiv - Anex,1:7j', precum şi pliantekşi fetogmtiilc liublicitare .. 
Recunoaşterea mSl'eii .. de către.consumătQri"şi sp\;ci~lişti, precum şi' earaet<;ristica c,\I'liăţii' 

marcate cu al.arca .SIMILAC ·sunt con1innntc de c{ltremedicii p,conatologi, p~~di:?tri şi 
de fnl11ilie c~tre lucrează în spitalele şi policiinicilc Republic;; tvJolclo-/a. (Anexa 3, l\ncxa4) 
v{md în vedere cele expuse mai sus şi anexele prezentate pctiţionarul L1ceconcluziile că 
IMI LAC: 

:~ , 

" ... ~ 



· . 

;:>te cunoscută de către peste 86 % din consumători, iar impresiile despre nivelul calităţii 
produselor se asoc:ază ia consumători cu standarde înalte de calitate; 
_ este re.~unoscutn şi apreciată la nivel înalt de către medicii pedir.tri, este recomandată de către 
specialiştii ca în!ocuitorde !apte matern, preCl:m. şi copiilor cu greutate rnică, prcmaturilor şi 
COfiiilol' cu diverse patoiogii la naştere. 

-man;a posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobîndită ca rezultat al reputaţiei 
dobânci;teîn urma utilizării intensive; 

c) este cunoscută în Republica Moldova, inclusiv din publicitate în instituţiile specializate 
medicale şi pentm copii; 

d) are nu doar valoare juridică în urma utilizării îndelungate şi intensive, ci şi conform 
încheierilor şi recomandărilor specialiştilor are o valoare prioritară pentru soluţionarea 
problemelor şi scopurilor demografice în Republica Moldova legate de alimentaţia şi îngrijirea 
sugarilor şi drept urmare reducerea mortalităţii infantile. 
Prezenta cerere de constatarea notorietăţii mărcii este depusă cu scopul protecţiei mărcii 

notorii pc teritoriul Republicii Moldova pe o durată nelimitati'). şi înscierii ei în registrul mărcilor 
J\olorii al AGEPI. .. 

În şedinţa de judecată reprezentantul petiţionarul1Ji a susţinut cererea pe deplin. 
Rcprezl;!ntantul persoanei interesate a AGEPI a (;onsidenit.că cer;~reaesteînt(~mclată.ş.LllP...':'1te 

li admisă. .-
() Studiind materialele pricinii civile, audiind. repn;zentanţii pr,rţilor pe dosar .instanţa de 
\.~. j:'cJccută cons~deră că cererea este fondată şi urmează a ti admisă din urrr:ătoarek considei'ente. 

Astfel, conform preved~rilor art,3. al Legii. nr.38 di:! 29.02.2008, (în continuare Lege) 
"DrCJ:ilUrile asupra mti.rcii sînt dobîndi te şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin: [ ... ] c) 
recunoaşterea mărcii ca fiind notorie". . 

Conform art. 32 1 alin. (1) din Lege "Marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma 
/IIwl cereri de constatare a notorietăţii, depusă la Curtea de Apel Chişinăi [ ... ]". 

Conform art. 2 din Lege marca notorie reprezintă "marca larg cunoscută în. Republica 
Muldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorităţii ~el/endicateîn 
cerere, În cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile căf(}J'p' li se aplică 
nuuc:u, tură a ti necesară înregistrarea sau utilizarea măreii notorii în Repllblica·Mohhva pentruaji 
O/Imi"", ., 

In con}()rmitate cu prevederile art, 325 alin. (1) Iii. o) din Lege "Notorietatea mErcii pe 
terituriul Republicii Moldova se constată în tem~~iul următoarelorcrit~:'ii: marca este recunoscută de 

cons,umatorii actudi şL'sau cei potenltaliai pfP.duselor şi/sau a; serviciilQr. pentru C:lre se 
l"Uizc87.ă [ ... ], iar impresia de::;pre '.î.ivelul calităţii prodl,selor şi/sau a sc:rv;dilor se asimiicază cu (s~ 

lu) marca din tari'. sau de pe piaţa mondială:!. 
A~tte:, după (;um reiese din Studiul asupra notorie·~5ţii mfl7"c.il SIl\-HLACk· P;I;publica 

MohJovu. rc,:"jizat de către se "NLP Cor.sulting" SRL, anex::~t l? '.dosar, mare" -SlMILAC este· 
~UftOIC\lU\ de către :~f.)% din respondenţii sond~\jului, aceştia re~unoscând produsul sub m'lrCi:l 
IJMlt..AC. Referitor ta procenttţjul minim prevăzut de lege pentru ca marca să tie declarată l1Gtorie. 

stllbilcştc I<Ulf', .. 326 ali.'l. (5:: că "este Ilccest1.r can1ctj()l'itntea respondenţilo!.' să c;,.moască marca,: 
Mpectivil". . 

Un alt crik.::iu de apreciere a notorietăţii mărcii reprezinti!. conform art. 12' ,~lin, O) dit. c) din 
fn}Jt:ll că . PLirca este Iar!;, .;,.mosclItâ pe teritorhl. Replihlic:ii A4o!do.va, inclusiv d;',li publicitale". 

til. În cOilformitate cu prevederile mt. 16 alin; (~~) :lin .'\cordul privind aspectek ,·: .... ;:pturi lor de 
tatc intei.:ctuală legate de comerţ (TRIP:·,) din O l,(j1 .. 1·:,.95, la care Repub1ka Moi Jova il aderat 

t,cica nI'. l1S-XV din 01 iunie 2000: "Fe:'1tru a .ye .s::lbili dacI· u marcâ { .. j ;;sle noturill 
Membrii vor ţine seama de nototielatea ateslei i·~ârd În codrltl segmentul'li de public 

im.:lw;iv de llo.'ori(;:alea in Membrttlt! disc/.,ţit:, ob{inu/cI ca urmare a pronID·;'~lrii (,ceslei 
'1 \)cntru prOmOV(ireu·· prO(:usc1or S~IO marcu .;:SIryHL.I\C . pct;,i!onnrul ~1.ini.'cstiL sume 

timp ~i forţe, , ' . 
Oruuul U',: cunoaş,crc n '3cm:'.lllll.i pc piaţă de c~;:re ::~·~.mentul dt.'p::blic Vi';',lt - este :·,c.1tat În 

,!...: uphie put':.;cil efc~tUL~:,îll 3 or:lşe din Replblic~t Mddov(t:'<,'dşint!Il.,·Bi:'~ţi; C:;:iw:·\Ancxa 



---------------

~ :\SenWr.\;C1 \:~moaşterea mărcii Similac este confirmată de medicii neonuloLogi,pediatri şi 

":Ji de famihl: care lucrează în spitalele şi policlinicile Republicii Moldova şi angajaţii reţelelor 
,v farmacii (Anexa 4) 

Durata (îi,cf;putul şi perioada) utilizări a semnlr~ui constituie în general 86 de ani (inceputul cu 
il!1ul 1927 În S1. IA), gradul şi întinderea geografică a utilizări ti semnului sunt caract':.rizate de lista 
înrcgislrttrilor mărcii în ţările lumii şi copiile certificatelor de înregistrare (Anexa 5). 

Durata, gradul şi întinderea geografică a activităţii de promovare a semnului SIMILAC, 
informaţii despre livrarea şi promovarea produselor cu marca SIMILAC în perioada anilor 2004-
2009, precum şi cercetări ale pieţei alimentelor pentru copii efectuate selectiv în diferite ţări (Anexa 

6); 
Utilizarea s'.!mnulLJi în Republica Moldova este confirmată de cop:ile contractelor de livrare a 

produselor, declaraţiile vamale şi facturile de livrare c0mercianţilor el: amănuntul în Republica 
jI.:foldova (prezentate selectiv - Anexa 7), precum şi piiantele şi fotografiîle pubiicitare. 

Recunoaşterea mărcii de către consumători şi specialişti, precum şi caracteristica calităţii 

produselor marcate cu marca SIMILAC sunt confinnate de Gi'i~re ml;!dicii neonatologi, pediatri şi 

mcdicii de familie c:.w,! lucrează în spitalele şi policlinicile Republicii Moldova. (A.nexa 3, Anexa4) 
A vtlnd ln vt~(L:!'~ cele ex ::>U.3t' mai sus şi anexele prezentate instar.ţa de judecatil face concluziiie 

cu marca SIMILAC. 
- este cunuscută de către peste 86 % din consumători, jar impresiile despre nivelul calităţii 
pIYlC.luse!8r se asociază i~ ;';'Jnsumători cu standarde înalte de calitate; 
- este recunoscută şi apreciată la ni vei Înalt de: către medicii pediatri, este recomandată de către 
specialiştii ca înlocuitor de lapte matern, precum şi copiilor cu greutate mică, prematurilor şi 
copiilor cu diverse patologii la naştere. 

-marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobîndită ca rezultat al reputaţiei 
dobândite în urma utilizării intensive; 

c) este cunoscută în Republica Mc.ldova, 'nclusiv din publicitate în instituţiile specializate 
medicale şi pentru. copii; 

d) are nu doar valoare juridică în urma uijlizării. îndelungate şi intensive, ci şi conform 
în~heierilor şi recomandn,rilor specialiştilo!.' are o valoare priori~ară pent-,u soluţionarea 
probiemelor şi s:;opurilor demografice în Rep~, blica MO;t;ova legate de dimentaţia şi îngrijirea 
sugariior şi drc ;it urm91'e reducerea mortaliti; ţ~ infantile .. 
În con/ormitC'!.e ClI j...:revederile ar!. 327 ulin. (2) din Lege;,Hotărârea pr:vin'.i constatarea 

noturid[!ţii :nărcii s;! comunicl AGEPI pentru ca m~.n:a nx:unOSCljt[t notorie ~;il lie bscris;,;' în 
Registrul mărcilor .~otorii", iar "Datele înscrise în Registr'.ll p1ărciior notorii se pLtblică în nOPI în 
tcnncn de 3 luni<k la data adoptării hotărârii privind ·:,:onstatarea notorietăţii mărcii". 

I\şa dar, .;:;ererea petiţiojtarului se î.Gcadrează în prevederile Legii nr.38 din :6.02.2008 privind 
protecţia mărcilor şi respectiv urmează a fi admisă pe deplin, 

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

HOTARĂŞTE: 

Cererea t\bbott labar:ltorics de admis pe dep!!;1. 

De CO!1statat notcll'itatea măreii verbale Sr':'ULAC CHMHJIAK .c~e la data dl~ 04 i~mua':;e 2010, 
~)cntru c!c.scJe 05 Uin Ciasif\catolul Internaţional r I)rodL1sl.:~')r şi se!:viciilor d,.; ;;t >Tisa, Pi~ numele 
tilularului Abbott L:~dJaratori';~J 100 Abbot Park RI lad, I\bbo~ Park llinois 6(064,. 8tmck Unite ale 
Amcrcii. 


