
Dosarul nr. 2/12/2008 
HOTĂRÎRE 
în numele legii 

04.12.2008 
 
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 
În componenţa 
Preşedintele şedinţei                                        Buruian M. 
Grefierul                                                           Ilovan S. 
 
Examinînd în şedinţă deschisă acţiunea depusă de SRL “Aguarelle” mun. Chişinău 

către Publicaţia Periodică SRL “Moldoveanca” privind apărarea dreptului de 

proprietate intelectuală asupra mărcii comerciale şi acţiunea reconvenţională a 

Publicaţiei Periodice SRL “Moldoveanca” către SRL “Aguarelle” şi Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind contestarea 

hotărîrii, respingerea cererii de înregistrare a mărcii, anularea mărcii, recunoaşterea 

actului de rea-credinţă, încasarea prejudiciului 

CONSTATĂ: 

La 15.10.2007 reclamantul SRL „Aguarelle” s-a adresat în judecată cu cererea 

nominalizată, solicitînd interzicerea SRL „Moldoveanca” să utilizeze marca 

„Moldoveanca” ca denumire de revistă şi alte denumiri de mărfuri pentru clasele 

03, 16, 25, 35 conform listei produselor şi/sau serviciilor clasificării internaţionale 

a produselor şi serviciilor, scoaterea din circuitul economic a stocului de produse 

cu marca „Moldoveanca”, care condiţionează lezarea drepturilor titularului mărcii 

SRL „Aguarelle”  a interzice SRL „Moldoveanca” distribuirea publicaţiei 

periodice „Moldoveanca”. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că la 02.08.2007 SRL „Aguarelle” a 

depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii „Moldoveanca” pentru clasele 03, 

16, 25, 35. 

Cererea a fost înregistrată cu nr. de intrare 23296, iar la 14.08.2007 a fost trecută în 

Registrul de înregistrare a mărcilor sub nr. de depozit 021661. Titularul depozitului 

intenţiona să utilizeze marca „Moldoveanca” ca denumire de revistă, sau alte 

denumiri de mărfuri indicate în clasele solicitate. 



La 06.09.2007 în mass media din ţară şi anume în Agenţia de Stat „Moldpres” a 

fost publicată informaţia, precum că pe piaţa media a apărut o revistă pentru femei 

„Moldoveanca” a editurii SRL „Moldoveanca”. 

Consideră reclamantul, că prin utilizarea denumirii mărcii „Moldoveanca” pîrîtul a 

încălcat drepturile de proprietate intelectuală ce aparţin SRL „Aguarelle” de la 

momentul înregistrării mărcii. 

La 15.09.2008 SRL „Moldoveanca” a depus acţiune reconvenţională împotriva 

SRL „Aguarelle” şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova pe care ulterior a concretizat-o, solicitînd anularea deciziei Comisiei de 

Apel a AGEPI din 21.08.2008, respingerea cererii SRL „Aguarelle” de înregistrare 

a mărcii, anularea mărcii înregistrată la 24.10.2008 sub nr. 17236, recunoaşterea 

actului de rea credinţă a SRL „Aguarelle”, încasarea prejudiciului cauzat prin 

manifestarea actului de rea credinţă de către SRL „Aguarelle”. 

În motivarea acţiunii reconvenţionale SRL „Moldoveanca” a indicat, că la 

04.07.2007 la Camera Înregistrării de Stat a fost înregistrată Publicaţia Periodică 

Revista „Moldoveanca” SRL cu numărul de identificare de stat 1007600042127 şi 

din acea dată, dispunînd de dreptul de a utiliza denumirea de întreprindere a fost în 

drept să-şi publice revista „Moldoveanca”. 

Însă prin înaintarea în judecată de către SRL „Aguarelle” a acţiunii cu rea credinţă 

iar mai apoi şi admiterea cererii SRL „Aguarelle” de a interzice utilizarea mărcii 

„Moldoveanca” ca denumire de revistă şi de aplicare a sechestrului asupra tirajului 

publicaţiei periodice „Moldoveanca” a fost cauzat prejudiciul SRL 

„Moldoveanca”. 

De asemenea, autorul acţiunii reconvenţionale consideră ilegală decizia 

Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 27.05.2008 de 

respingere a contestaţiei SRL „Moldoveanca” şi înregistrare a semnului 

„Moldoveanca” în calitate de marcă pe numele SRL „Aguarelle” şi consideră 

ilegală decizia Comisiei de Apel a AGEPI din 21.08.2008 de respingere a 

contestaţiei şi menţinere în vigoare a deciziei Departamentului din 27.05.2008, 

deoarece deciziile enunţate contravin legislaţiei în vigoare şi încalcă dreptul 



preexistent al SRL „Moldoveanca” în proprietatea intelectuală şi numele 

comercial. 

În şedinţa de judecată reprezentantul SRL „Aguarelle” Goţonoga S. a susţinut 

acţiunea înaintată din motivele invocate în cererea de chemare în judecată, 

solicitînd totodată respingerea cererii reconvenţionale şi a explicat, că dreptul SRL 

„Aguarelle” asupra mărcii „Moldoveanca” a fost înregistrat conform cerinţelor 

legii, deţine certificatul de înregistrare nr. 17236, iar dreptul SRL „Aguarelle” la 

protecţia juridică a mărcii „Moldoveanca” titularul î-l are din data depunerii 

cererii, 02.08.2007. 

Reprezentantul AGEPI Bondaresco P. a solicitat respingerea acţiunii 

reconvenţionale ca neîntemeiată, explicînd, că decizia Departamentului Mărci, 

Modele şi Desene Industriale din 27.05.2008 de respingere a contestaţiei SRL 

„Moldoveanca” şi înregistrare a semnului „moldoveanca” în calitate de marcă pe 

numele SRL „Aguarelle” şi decizia Comisiei de Apel a AGEPI din 21.08.2008 de 

respingere a contestaţiei şi menţinere în vigoare a deciziei Departamentului din 

27.05.2008 sînt legale, întemeiate şi urmează a fi menţinute. 

Reprezentantul SRL „Moldoveanca” Ciubuc Iu. a susţinut acţiunea 

reconvenţională cu modificările înaintate din motivele invocate în cerea 

reconvenţională şi suplimentară, solicitînd respingerea ca neîntemeiată a acţiunii 

iniţiale, anularea deciziilor nominalizate a AGEPI, explicînd, că SRL 

„Moldoveanca” în raport cu SRL „Aguarelle” a avut dreptul întreprindere 

„Moldoveanca” a fost înregistrată la 04 iulie 2007, iar cererea SRL „Aguarelle” a 

fost trecută în Registrul de înregistrare a mărcilor sub nr. de depozit 021661 la 

14.08.2007, adică mai tîrziu. 

Audiind părţile, cercetînd materialele pricinii instanţa de judecată consideră 

acţiunea neîntemeiate atît acţiunea iniţială cît şi cea reconvenţională din 

următoarele motive: 

În corespundere cu art. 33 al. 1 lit. „b” CPC curtea de apel ca instanţă de drept 

comun judecă pricinile privind apărarea dreptului asupra mărcilor, contestarea 



hotărîrilor Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

/AGEPI/. 

S-a constatat, că la 04.07.2007 la Camera Înregistrării de Stat a fost înregistrată 

Publicaţia Periodică Revista „Moldoveanca” SRL cu numărul de identificare de 

stat 1007600042127. 

La 06.09.2007 Agenţia de Stat „Moldpres” a publicat informaţia - „pe piaţa media 

din Moldova a apărut o nouă revistă pentru femei - „Moldoveanca”, care va apărea 

lunar cu un tiraj de 5 mii de exemplare. 

La 02.08.2007 SRL „Aguarelle” a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii 

„Moldoveanca” pentru clasele: 

- 03 preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate pentru curăţare, 

lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor 

- 16 hîrtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase, produse 

de imprimerie, adezivi pentru papetărie sau menaj, material pentru artişti, pensule, 

maşini de scris şi articole plastice, caractere tipografice, clişee, 

- 25 îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul, 

- 35 publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări 

de birou. 

Cererea a fost înregistrată cu nr. de intrare 23296, iar la 14.08.2007 a fost trecută în 

registrul de înregistrare a mărcilor sub nr. de depozit 021661. 

La 24.10.2008 sub nr. 17236 a fost înregistrată marca „moldoveanca” titularului 

SRL „Aguarelle” pentru clasele: 

03- preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate pentru curăţare, 

lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor 

- 16 hîrtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase, produse 

de imprimerie, adezivi pentru papetărie sau menaj, material pentru artişti, pensule, 

maşini de scris şi articole plastice, caractere tipografice, clişee, 

- 25 îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul. 



Prin cererea din 29.02.2008 adresată AGEPI, SRL „Moldoveanca” a contestat 

înregistrarea cererii a mărcii „Moldoveanca” sub nr. de depozit 021661. 

Prin decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 27.05.2008 

a fost respinsă contestaţia SRL „Moldoveanca” şi a fost înregistrat semnul 

„Moldoveanca” în calitate de marcă pe numele SRL „Aguarelle”, iar prin decizia 

Comisiei de Apel a AGEPI din 21.08.2008 a fost respinsă contestaţia SRL 

„Moldoveanca” şi menţinută în vigoare decizia Departamentului din 27.05.2008. 

Analizînd actele nominalizate instanţa de judecată concluzionează, că atît SRL 

„Moldoveanca” la înregistrarea de stat a întreprinderii şi publicarea revistei 

„Moldoveanca” cît şi SRL „Aguarelle” la înregistrarea mărcii „Moldoveanca” au 

acţionat în condiţiile legii, de aceia nu există motive de admitere a cererilor de 

chemare în judecată iniţială, reconvenţională sau de anulare a hotărîrilor contestate 

a AGEPI şi în acest context, concluziile instanţei se bazează pe următoarele: 

Astfel, dreptul SRL „Moldoveanca” de a publica revista „Moldoveanca” este 

protejat de prevederile art. 15, 66 Cod Civil, art. 6, 24, 26 al Legii cu privire la 

antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845 din 03.01.1992, art. 3, art. 4 al. 1, 2, art. 5, 6, 

9 al Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 293 din 23.11.1994, art. 

5 al. 1, art. 6 al Legii presei nr. 243 din 26.10.1994, art. 1, 3, 4 al Legii cu privire la 

publicitate nr. 1227 din 27.06.1997, art. 8 al Convenţiei de la Paris din 20.03.1883 

conform cărora SRL „Moldoveanca” a fost în drept să publice revista din ziua 

înregistrării sale, 04.07.2007. 

De asemenea şi dreptul SRL „Aguarelle” la marca „Moldoveanca” pentru clasele: 

- 03 preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate pentru curăţare, 

lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor 

- 16 hîrtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase, produse 

de imprimerie, adezivi pentru papetărie sau menaj, material pentru artişti, pensule, 

maşini de scris şi articole plastice, caractere tipografice, clişee, 

- 25 îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit capul, este protejat prin 

prevederile art. 2, 4-6, 7 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 



produselor nr. 588 din 22.09.1995, art. 3, 6-7, 9 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 

potrivit cărora nu au fost motive de respingere a cererii de înregistrare a mărcii , iar 

de la data înregistrării cererii, 02.08.2007 SRL „Aguarelle” este asigurat de 

protecţia juridică. 

Pe parcursul judecării pricinii nu au fost prezentate probe, precum că SRL 

„Aguarelle” la înregistrarea mărcii a acţionat cu rea credinţă. 

Instanţa de judecată reţine, că scopurile realizării drepturilor înregistrate 

menţionate mai sus de către părţile SRL „Aguarelle” şi SRL „Moldoveanca” sînt 

diferite, or între Publicaţia Periodică Revista „Moldoveanca” SRL şi Certificatul de 

înregistrare a mărcii „Moldoveanca” pentru clasele 03, 16, 25 sînt deosebiri, şi nici 

nu au fost înaintate pretenţii cu privire la identitatea acestora sau, posibilitatea 

confundării lor. 

Părţile nu sînt lipsite de dreptul de a înainta pretenţii privind concurenţa neloială 

sau cu privire la înregistrarea identică, similară ce poate fi confundată cu marca sau 

dreptul de autor protejat. 

Pretenţiile despre cauzarea prejudiciului nu au fost concretizate şi probate. 

În atare circumstanţe, nu există motive de admitere a acţiunilor. 

În temeiul art 15 CC, art. 238-241 CPC instanţa de judecată 

HOTĂRĂŞTE: 

Respinge ca neîntemeiate acţiunea depusă de SRL „Aguarelle”, min. Chişinău 

către Publicaţia Periodică SRL „Moldoveanca” privind apărarea dreptului de 

proprietate intelectuală asupra mărcii comerciale şi acţiunea reconvenţională a 

Publicaţiei Periodice SRL „Moldoveanca” către SRL „Aguarelle” şi Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind contestarea 

hotărîrii, respingerea cererii de înregistrare a mărcii, anularea mărcii, recunoaşterea 

actului de rea-credinţă, încasarea prejudiciului. 

Hotărîrea este definitivă dar cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în 

termen de 20 zile. 

 

Judecătorul                           Buruian M. 


