
prima instanţă: N. Traciuc                                        dosarul nr.2r-222/08 

D E C I Z I E 

17 septembrie 2008-12-12                                         mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, 

judecătorul:                                 Valentina Clevadî 

Judecătorii:                                 Valeriu Arhip şi Sveatoslav Moldovan 

 

examinînd în şedinţă publică recursul depus de reprezentantul Aktsioonerno 

Droujestvo „Balkan Vritish Social Surveys” BG în baza procurii Butnaru Vlad, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Aktsionerno Droujestvo „Balkan 

British Social Surveys” BG împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi intervenientului accesoriu Gallup Inc., a Delaware Corporatin, US 

cu privire la anularea hotărârii, împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 8 

mai 2008, prin care cererea de chemare în judecată a fost respinsă 

c o n s t a t ă 

Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social Surveys” BG a depus cerere 

de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

şi intervenientului accesoriu Gallup INc., a Delaware Corporation, US cu privire la 

anularea hotărârii Comisiei de Apel. 

Reclamantul, Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social Surveys” BG, în 

motivarea acţiunii a indicat că pe terirotiul Republicii Moldova este valabilă 

înregistrarea mărcii verbale „GALLUP” după titularul GALLUP Inc. a Delaware 

Corporation US. 

Din motivul că GALLUP Inc. a Delaware Corporation US nu foloseşte 

această marcă pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 5 ani, prin cererea din 

24 octombrie 2006 a solicitat Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 



recunoaşterea nulă a mărcii verbale „GALLUP”, însă prin Hotărîrea Comisiei de 

Apel din 22 mai 2007 cererea a fost respinsă. 

Consideră că hotărârea Comisiei de Apel din 22 mai 2007 este ilegală, 

deoarece actele prezentate de „GALLUP Inc. a Delaware Corporation” US nu 

demonstrează utilizarea mărcii „GALLUP” R4916. 

Astfel, contractul de prestări servicii încheiat între „Gallup Inc” şi Institutul 

Republican Internaţional nu confirmă utilizarea acestei mărci, raportul de 

executare a serviciilor prestate nu întruneşte forma necesară, raportul cu privire la 

sondaj nu este autentificat, iar articolele din ziare nu pot fi considerate ca probă, 

deoarece nu sunt verificate şi puteau fi efectuate la comandă. 

Cere, reclamantul Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social Surveys” 

BG anularea hotărârii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală din 22 mai 2007 şi recunoaşterea nulă a înregistrării pe teritoriul 

Republicii Moldova a mărcii verbale „GALLUP” R4916. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 8 mai 2008 cererea de chemare în 

judecată a Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social Surveys” BG a fost 

respinsă. 

Reprezentantul Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social Surveys” BG 

în baza procurii Butnaru Vlad, a depus cerere de recurs împotriva hotărîrii Curţii 

de Apel Chişinău din 8 mai 2008, cerând admiterea recursului, casarea hotărîrii şi 

emiterea unei noi hotărîri de admitere a acţiunii. 

În motivarea recursului reprezentantul Aktsionerno Droujestvo „Balkan 

British Social Surveys” BG a indicat că marca înregistrată nu este utilizată de 

intervenientul accesoriu pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 5 ani. 

În conformitate cu art.414 alin.(1) Codul de procedură civilă, nereprezentarea 

în şedinţă de judecată a participantului la proces sau a reprezentantului, citaţi legal 

despre locul, data şi ora şedinţei, nu împiedică judecarea recursului. 

Reprezentantul Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social Surveys” BG 

în baza procurii Butnaru Vlad, a fost înştiinţat contra semnătură despre locul, data 

şi ora şedinţei, însă în şedinţa de judecată nu s-a prezentat şi prin cererea din 16 



septembrie 2008 a solicitat amînarea examinării recursului pentru altă dată în orice 

zi, cu excepţia zilei de miercuri, invocînd că este angajat în calitate de lector la 

Universitatea de Stat din Moldova şi are seminare. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că cererea reprezentantului Aktsionerno Droujestvo „Balkan British 

Social Surveys” BG, în baza procurii Butnaru Vlad cu privire la amînarea 

examinării recursului este neîntemeiată din următoarele motive. 

În conformitate cu art.414 alin.(2) Codul de procedură civilă, în cazul 

neprezentării în şedinţă de judecată a participantului la proces căruia nu i s-a 

comunicat în mod legal locul, data şi ora şedinţei sau căruia nu i s-a expediat copia 

de pe recurs sau de pe noile înscrisuri, instanţa este în drept să amîne şedinţa. 

La 3 septembrie 2008 examinarea pricinii în ordine de recurs a fost amînată la 

cererea reprezentantului Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală pe 

motivul neprimirii copiei recursului. 

Data şi ora şedinţei de judecată din 17 septembrie 2008 a fost coordonată 

prealabil cu reprezentanţii, inclusiv al recurentului. 

Reprezentantul recurentului cunoştea că conform practicii stabilite, Colegiul 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de justiţie examinează 

pricinile în ordine de recurs în zilele de miercuri a fiecărei săptămîni, însă la 3 

septembrie 2008, care la fel a fost zi de miercuri, nu a invocat că la 17 septembrie 

2008 va avea seminar. 

În afară de aceasta, reprezentantul recurentului la cererea de amînare nu a 

prezentat probe că la 17 septembrie 2008 are ore practice la Universitatea de Stat 

din Moldova pe tot parcursul zilei, iar din procura anexată la actele pricinii rezultă 

că Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social Surveys” BG a împuternicit mai 

multe persoane să-i reprezinte interesele (f.d.79). 

Din aceste motive, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie a considerat neprezentarea reprezentantului în şedinţa de 

judecată neîntemeiată şi a dispus judecarea recursului în lipsa acestuia. 



Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în baza 

procurii Ganea Lilian, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului 

şi menţinerea hotărîrii primei instanţe. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în baza 

procurii Ganea Lilian, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului 

şi menţinerea hotărîrii primei instanţe. 

Reprezentanţii intervenientului accesoriu GALLUP Inc. a Delaware 

Corporation US în baza procurii Clima Igor şi Socolova Olga, în şedinţa instanţei 

de recurs, au cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe. 

Audiind reprezentanţii intimatului, a intervenientului accesoriu, studiind 

materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de justiţie consideră recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins din 

următoarele motive. 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a) Codul de procedură civilă, instanţa de 

recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină 

hotărîrea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că conform certificatului de înregistrare a 

mărcii nr.R4916 eliberat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

„GALLUP Inc. A Delaware Corporatin” US, este titularul mărcii „GALLUP” pe 

teritoriul Republicii Moldova, pentru serviciile din clasa 42, conform 

Clasificatorului internaţional al produselor şi serviciilor, şi anume efectuarea 

sondajelor de opinie publică şi a trecerilor în revistă. 

Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social Surveys” la 24 octombrie 

2004 a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală contestaţie privind 

anularea mărcii verb ale „GALLUP” pe motivul neutilizării acesteia pe teritoriul 

Republicii Moldova mai mult de 5 ani. 

Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală prin 

hotărârea din 22 mai 2007 a respins contestaţia depusă de Aktsionerno Droujestvo 

„Balkan British Social Surveys” privind anularea înregistrării mărcii verbale 



„GALLUP” nr. R4916, titular Gallup, Inc., a Delaware Corporation, US şi a 

menţinut înregistrarea acestei mărci. 

Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social Surveys” a contestat hotărârea 

Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 22 mai 

2007 în instanţa de judecată, cerând anularea ei şi a înregistrării mărcii „GALLUP” 

R 4916 pe teritoriul Republicii Moldova. 

Prima instanţă a respins cererea. 

Prima instanţă a examinat pricina sub toate aspectele, cu respectarea normelor 

de drept material, procedural şi apreciind probele administrate în conformitate cu 

art.130 Cod de procedură civilă a pronunţat o hotărâre legală. 

Argumentele invocate de Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social 

Surveys” nu au suport legal şi nu servesc temei de casare a hotărârii atacate. 

Conform art.26 alin.(2) Legea privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr.588-XIII din 22 septembrie 1995, la cerere, înregistrarea poate fi 

anulată după nefolosirea mărcii înregistrate o perioadă neîntreruptă de cel puţin 5 

ani, cu condiţia că titularul mărcii să nu prezinte motive temeinice referitoare la 

existenţa unui obstacol la această folosire. Circumstanţele independente de voinţa 

titularului mărcii constituie un obstacol în folosirea mărcii, cum ar fi restricţiile la 

import sau alte prescripţii ale autorităţilor publice vizînd produsul sau serviciul 

protejat prin marcă, vor fi considerate ca motive temeinice de justificare a  

nefolosirii mărcii. 

Art.22 alin.(1) aceiaşi Lege stabileşte că, marca şi denumirea de origine a 

produsului se consideră folosite în cazurile cînd sunt aplicate pe produsele pentru 

care a fost înregistrată marca sau denumirea de origine a produsului, pe ambalaj 

şi/sau cu ambalaj de către titularul lor sau de persoana care are acest drept în baza 

contractului de licenţă. Drept folosire poate fi considerată şi aplicarea mărcilor sau 

a denumirii de origine a produsului în publicitate, în imprimate, pe blanchete 

oficiale, firme, pe exponatele expoziţiilor şi tîrgurilor organizate în Republica 

Moldova, precum şi în cazul cînd marca este folosită de către o altă persoană sub 

controlul titularului mărcii în cauză. 



Conform contractului de prestare a serviciilor de consultanţă din 18 februarie 

2004, „GALLUP” corporaţie din statul Delaware SUA s-a angajat să presteze 

periodic Institutului Republican Internaţional servicii profesionale de consultanţă şi 

cercetări, descrise în unul sau mai multe rapoarte de executare a lucrărilor (f.d.8-

16). 

Prin raportul de executare a lucrărilor, Institutul Republican Internaţional a 

cerut companiei „GALLUP” corporaţie din statul Delaware SUA să se refere la 

sondajele şi analiza opiniei publice, precum şi la instruire pe parcursul lunilor 

februarie, martie, aprilie 2004 (f.d.19-20). 

Conform raportului de executare a lucrărilor din 13 octombrie 2004, Institutul 

Republican Internaţional a cerut companiei „GALLUP” corporaţie din statul 

Delaware SUA să se refere la sondajele şi analiza opiniei publice, precum şi la 

instruire pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie, decembrie 2004. 

Că lucrările solicitate de Institutul Republican Internaţional au fost executate 

de compania „GALLUP” corporaţie din statul Delaware SUA se confirmă prin 

Studiul Naţional referitor la alegătorii din Moldova pe care este aplicată marca 

Gallup şi anexat la actele pricinii (f.d.35-41). 

Din conţinutul Studiului naţional referitor la alegătorii din Moldova, rezultă 

că acesta este al doilea sondaj al opiniei publice condus de Institutul Republican 

Internaţional şi compania Gallup, sondajul anterior fiind efectuat în primăvara 

anului 2004. 

Utilizarea mărcii verbale „GALLUP” R4916 de către Gallup, Inc., a Delaware 

Corporation, US pe teritoriul Republicii Moldova se confirmă prin analiza 

sondajelor sociologice ale acesteia în diferite publicaţii autohtone. 

Astfel, în ediţia nr.184 din 21 martie 2005 a publicaţiei periodice „Flux” este 

menţionat că firma lituaniană a Institutului Gallup a realizat potrivit Agenţiei Nika-

press un sondaj confidenţial pentru principalii concurenţi electorali din Republica 

Moldova, în ediţia nr.228 din 27 mai 2005 a ziarului Timpul la fel se face referinţă 

la institutele „Gallup” (f.d.111, 112). 



Faptul că marca „Gallup” este o marcă cunoscută şi utilizată pe teritoriul 

Republicii Moldova rezultă şi din analiza efectuată de către Partidul social 

democrat a sondajului realizat de „Gallup”, publicată pe site oficial a partidului 

(f.d.113).  

Probele administrate confirmă cu certitudine că marca „Gallup” nr. R4916 

imprimată în culorile alb-negru, înregistrată după titularul Gallup, Inc., a Delaware 

Corporation, US este utilizată pe teritoriul Republicii Moldova şi prin urmare, 

temei de anulare a înregistrării pe motiv că nu este folosită o perioadă de 5 ani 

neîntrerupt, nu este. 

Argumentul recurentului că articolele din ziare puteau fi efectuate la comandă 

şi nu pot fi considerate ca probă este lipsit de suport legal şi poartă caracter 

declarativ. 

În conformitate cu art.118 alin.(1) Codul de procedură civilă, fiecare parte 

trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi 

obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel. 

Contrar acestor prevederi legale, recurentul nu a prezentat probe că 

înscrisurile anexate de intervenientul accesoriu nu sunt veridice, iar art.22 alin.(1) 

Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor expres prevede că 

marca poate fi utilizată şi în publicaţii. 

Având în vedere considerentele menţionate şi faptul că, hotărârea primei 

instanţe este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de către recurent poartă 

caracter declarativ şi se resping cu probele administrative, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a 

respinge recursul declarat de către Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social 

Surveys” şi de a menţine hotărârea primei instanţe. 

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

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 

Se respinge recursul declarat de către reprezentantul Aktsionerno Droujestvo 

„Balkan British Social Surveys” în baza procurii Butnaru Vlad. 



Se menţine hotărâîrea Curţii de Apel Chişinău din 8 mai 2008 în pricina civilă 

la cererea de chemare în judecată a Aktsionerno Droujestvo „Balkan British Social 

Surveys” BG împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi 

intervenientului accesoriu Gallup Inc., a Delaware Corporation, US cu privire la 

anularea hotărârii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, 

judecătorul                             /semnătura/           Valentina Clevadî 

Judecătorii                            /semnătura/             Valeriu Arhip 

                                             /semnătura/              Sveatoslav Moldovan 

 

Copia corespunde originalului 

Judecător                                                               Sveatoslav Moldovan 

 

 

 

 


