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Dosarul nr. 2-188/2010 
 

HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
09 noiembrie 2010         mun. Chişinău  
 
Curtea de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa pe: 
Preşedintele şedinţei de judecată, 
judecătorul      Secrieru Ion 
Grefier       Balan Natalia 
 
 

examinând în şedinţa publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de 

Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” către Cotidianul Naţional Independent 

„Moldova Suverană” şi Casa Editorială Moldova Suverană SRL cu privire la protecţia mărcii, şi, 

acţiunea reconvenţională înaintată de Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană”, 

Berlinschi ion şi Conţiu Mihai către Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, 

Cancelaria de stat, Guvernul Republicii Moldova şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la anularea Hotărârii cu privire la încetarea procedurii de lichidare a unor 

întreprinderi de stat nr. 137 din 24.02.2010, a Notificării nr. 2476 din 17.03.2010 privind 

reluarea procedurii de înregistrare a mărcii şi recuperarea prejudiciului moral 

constată  

Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” a depus cerere de chemare în judecată 

către Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană” şi Casa Editorială Moldova 

Suverană SRL cu privire la protecţia mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul, Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” a fost 

constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 305 din 17.05.94, iar statutul acesteia a fost aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 365 din 05.05.95 şi înregistrat oficial la Camera înregistrării de 

Stat la 16 iunie 1995. 

În conformitate cu prevederile statutare reclamantul în perioada 1995-2005 a editat şi a 

oferit consumatorilor ziarul cu denumirea „Moldova Suverană”. 

La 23 mai 2005 a depus, în temeiul art. 8 al Legii nr. 588-XIII din 22.09.95, valabilă la acea 

dată, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), o cerere de înregistrare a mării 

de produs „Moldova Suverană”, sub care se edita ziarul (pentru clasele 16 şi 35 ale Clasificării 

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor). Cererea a fost înregistrată de AGEPI cu numărul de 

depozit 017018 în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a mărcilor. 

Peste scurt timp, prin Hotărârea nr. 587 din 20 iunie 2005, Guvernul a iniţiat procedura de 

lichidare a Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, iar în pct. 3 al acestei hotărâri  
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s-a dispus că: denumirea „Moldova Suverană” poate fi cesionată cu condiţia asumării de către 

solicitant (care nu poate fi instituţie cu capital de stat) a obligaţiunilor faţă de abonaţii ziarului 

lichidat. 

Deoarece o perioadă lungă de timp întru executarea acestui punct 3 al hotărârii de Guvern 

nr. 587 din 20 iunie 2005 nu s-a întreprins nici oi măsură, la 26 februarie 2007 AGEPI a admis 

cererea de înregistrare, a emis decizia nr. 3017 din 2007.03.21 de publicare a cererii respective şi 

a asigura publicarea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 4/2007, pe 

numele solicitantului Î.S. „Moldova Suverană”, publicaţia periodică, întreprindere de stat în 

proces de lichidare. 

La data de 28.12.2005 Camera înregistrării de Stat a înregistrat două persoane juridice: 

„Casa editorială Moldova Suverană” S.R.L.,INDO 1005600063007 şi „Cotidianul Naţional 

Independent „Moldova Suverană” - serie nou” SRL, INDO 1005600063580. 

Imediat după înregistrare ca persoane juridice, pârâţii au organizat editarea şi publicarea 

unui ziar cu denumirea „Moldova Suverană”, ceea ce are loc şi în prezent. 

Pârâţii nu dispun de nici un document legat (contract de cesiune) prin care li s-ar acorda 

dreptul de utilizare a denumirii „Moldova Suverană” în ziarul pe care ăl editează, publică şi 

difuzează informaţii consumatorilor. 

La 24.02.10 Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 137, privind încetarea procedurii de lichidare 

a întreprinderii de stat din numele căreia a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii „Moldova 

Suverană”, iar reluarea activităţii reclamantului ca persoană juridică a fost înregistrată la Camera 

înregistrării de Stat. Totodată a solicitat continuarea de către AGEPI a procedurii de înregistrare 

a mărcii respective. 

 Acţiunile descrise mai sus ale pârâţilor lezează drepturile de proprietate intelectuale a 

reclamantului, şi î-i cauzează prejudiciu material direct, dat fiind că publicarea concomitentă a 

două ziare cu aceeaşi denumire este imposibilă şi ar fi în detrimentul consumatorului, generând 

confuzie. Legea nr. 588-XIII din 22.09.95, valabilă la momentul depunerii cererii de înregistrare 

a mărcii „Moldova Suverană”, a fost abrogată prin Legea nr. 38-XVI din 29.02.08 privind 

protecţia mărcilor, lege care în prezent reglementează relaţiile de drept referitoare la protecţia 

mărcilor. 

Având în vedere că, potrivit art. 86 alin. (3) lit. a) din noua Lege nr. 38-XVI din 29.02.08, 

cererile de înregistrare a mărcilor ale căror proceduri de examinare nu s-au încheiat până la data 

intrării în vigoare a noii legi se examinează în modul stabilit de noua lege, se constată că 

procedura de înregistrare a mărcii respective urmează a fi continuată şi că solicitarea 

reclamantului privind înregistrarea mărcii „Moldova Suverană” se află în proces de examinare la 

AGEPI, acest fapt este confirmat şi prin scrisoarea AGEPI nr. 496 din 31.03.2010, în situaţia în 
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care reclamantul a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii „Moldova Suverană” şi 

această cerere a fost publicată în BOPI, consideră că utilizarea de către o altă persoană a mărcii 

respective lezează dreptul şi interesul legitim al reclamantului şi î-i cauzează prejudicii material 

direct. Conform art. 9(3) al Legii nr. 38-XVI din 29.02.08. poate fi cerută o despăgubire 

rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru faptele săvârşite după publicarea cererii de 

înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii. 

Din motivele expuse mai sus, având în vedere că, începând cu 01 ianuarie 2006 şi până în 

prezent, pârâţii continuă să utilizeze în mod ilegal şi nejustificat marca solicitată de reclamant 

spre înregistrare „Moldova Suverană”, consideră că drepturile sale sunt încălcate. 

Drept motive suplimentare la cererea de chemare în judecată mai indică că utilizarea în 

denumire de către pârâţi a sintagmei „Moldova Suverană” face ca aceasta să fie asemănătoare cu 

denumirea întreprinderii de stat reclamante şi este, în acelaşi timp, în discordanţă cu următoarele 

reglementări legale.  

Conform art. 25 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 845-XIII cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi, întreprinderea nu poate să folosească firma care coincide sau se asemănă cu firma 

altei întreprinderi – este deja înregistrată. Totodată, litera b) din acelaşi articol al aceleiaşi legi, 

precum şi art. 9 din Legea nr. 220-XVI din 19.07.07 privind înregistrarea de stat a persoanelor 

juridice şi a întreprinzătorilor individuali nu admit utilizarea denumirii oficiale a statului în 

denumirea întreprinderilor private, fără permisiunea autorităţii abilitate cu acest drept. De 

permisiunea respectivă pârâţii nu dispun. 

Cere, reclamantul, Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, admiterea acţiunii. 

A dispune interdicţiei utilizării de către pârâţi a mărcii „Moldova Suverană”. A dispune 

interdicţii de editare, publicare şi difuzare consumatorilor a ziarului sau a oricărei alte publicaţii 

periodice care să conţină elementele mărcii „Moldova Suverană”. 

La rândul său Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană” , Berlinschi Ion şi 

Conţiu Mihai au depus acţiune reconvenţională către Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova 

Suverană”, Cancelaria de stat, Guvernul Republicii Moldova şi Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea Hotărârii cu privire la încetarea procedurii de 

lichidare a unor întreprinderi de stat nr. 137 din 24.02.2010, a Notificării nr. 2476 din 17.03.2010 

privind reluarea procedurii de înregistrare a mărcii şi recuperarea prejudiciului moral. 

În motivarea acţiunii reconvenţionale a indicat că, de jure şi de facto, acest proces este 

consecinţa unei Hotărâri de Guvern ilegale, nr. 137 în data de 24.02.2010, prin care, la fel de 

ilegal, s-a decis reînfiinţarea Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, publicaţie 

lichidată încă din 2005 la recomandarea Consiliului Europei, dar şi la iniţiative politice interne 
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prin Hotărârea Guvernului nr. 587 din 20 iunie 2005, prin care s-a dispus lichidarea, începând cu 

01 iulie 2005, a ÎS ziarul „Moldova Suverană”. 

Până la finele anului 2005 ziarul şi-a îndeplinit obligaţiunile faţă de abonaţi iar începând cu 

anul 2006 a început editarea sub altă formă organizatorică juridică. Este foarte important de a 

reţine că există o distincţie foarte clară între o denumire de ziar şi o marcă comercială. 

Denumirea unui ziar devine notorie nu datorită întreprinderii care gestionează ziarul ci datorită 

colectivului de jurnalişti. 

Potrivit art. 7 alin. (2) din Legea Presei, este menţionat că în cazul în care fondatorul 

(cofondatorii) la hotărârea de a sista activitatea publicaţiei periodice sau a agenţie de presă şi nu 

înfiinţează o nouă publicaţie periodică sau agenţie de presă cu aceeaşi denumire sau nu o 

reînregistrează în termen de 30 zile de la data încetării activităţii, colectivului redacţional, 

redactorul (redactorul-şef), conducătorul agenţiei au drept de a fonda o publicitate periodică ori o 

agenţie de presă cu aceeaşi denumire. 

Anume aceasta a fost norma de bază de care s-a condus redactorul-şef şi colectivul ziarului 

„Moldova Suverană” când, la începutul anului 2006, a iniţiat editarea ziarului „Moldova 

Suverană” sub o altă formă juridică de organizare de tip SRL. Conform statutului înregistrat la 

Camera înregistrării de stat al noii societăţi este foarte clar indicat şi denumirea ziarului şi 

activitatea etc. 

Abrogarea Hotărârii de Guvern prin care s-a dispus încetarea procedurii de lichidare a ÎS 

ziarul „Moldova Suverană” are o conotaţie politică evidentă şi nu are nimic în comun cu 

respectarea prevederilor legale şi drepturile colectivului de jurnalişti. 

Orice marcă notorie, reieşind din prevederile art. 6-bis al Convenţiei de la Paris pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale este protejată fără înregistrare. 

Asemenea prevederi le găsim atât â nart. 4 alin. (1) din Legea privind mărcile şi denumirile 

de origine a produselor nr. 588-XIII din 22.09.1995 (în vigoare la acea dată) cât şi în art. 2 şi 7 

din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008 (în vigoare). 

Totodată, este necesar de a specifica faptul că cererea de înregistrare a mărcii depuse în anul 

2005 nu mai este valabilă dat fiind că nu a fost întreprinsă nici o acţiune pentru a finisa acest 

proces. În pofida faptului că cererea a fost publicată în BOPI, în termenul stabilit de AGEPI nu 

au fost întreprinse măsurile necesare în vederea respectării procedurilor legale. 

Astfel, la 3 iulie 2008 AGEPI a radiat înscrierea cererii din Registrul Naţional al cererilor de 

înregistrare. 

La acest capitol este necesar de a atrage atenţia asupra prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea 

nr. 588-XIII din 22.09.1995 care prevede expres că dacă în termenul indicat solicitantul nu va 

prezenta documentele necesare sau nu va depune o cerere de prelungire a termenului stabilit, nu 
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va achita taxele respective cererea se va considera retrasă. Art. 12 alin. (3) din legea menţionată, 

de asemenea prevede astfel de consecinţe. Aceleaşi prevederi le găsim şi în art. 37 alin. (7) şi (8) 

din Legea nr. 38-XVI 29.02.2008. 

Chiar dacă, în acest moment AGEPI a repus pe rol cererea din 2005, această este o decizie 

absolut ilegală. În orice caz, nici un act al AGEPI, în acest moment, oricum nu are nici o 

relevanţă şi nici un efect asupra regimului de protecţie a denumirii actuale a ziarului „Moldova 

Suverană”. Aceasta este şi cazul Notificării pe care i-au expediat-o. 

Problema privind cesiunea denumirii nici nu poate fi pusă în discuţie reieşind din 

prevederile art. 7 alin (2) din Legea Presei care a fost respectat integral, de aceea orice insinuări 

la acest sunt absolut ilegale şi nefondate. 

Acţiunile abuzive ale Guvernului împotriva lor prin intermediul Cancelariei de stat din 

ultimele luni au caracter de răfuială politică, de anihilarea unui ziar incomod şi a jurnaliştilor 

Mihai Conţiu şi Ion Berlinski de către prim-ministrul Vladimir Filat, la comanda căruia s-a şi dat 

startul şirului de ilegalităţi, presiuni psihologice, intimidări şi multe altele. 

Doresc ca instanţa să reţin că Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” se face 

culpabilă, pentru început, prin însăşi folosirea ilegală a formei grafice a denumirii de Moldova 

Suverană, care este o concepţie a colectivului lor, total diferită de cea a fostului ziar Moldova 

Suverană, al cărui fondator a fost Guvernul RM. 

Mai mult, Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, pe lângă folosirea formei 

grafice a denumirii ziarului lor, recurge la fals şi uz de fals, iar asta din cauză că şi-a făcut o 

ştampilă paralelă cu cea originală a fostului ziar. Originalul acestei ştampile se află la ei, iar 

casarea/distrugerea acesteia nu o pot admite să o facă decât după stingerea acestui litigiu. 

Spre inducerea în eroare a instanţei de judecată reclamantul afirmă că ei nu dispun de nici un 

document legal (contract de cesiune) prin care s-ar acorda dreptul de utilizare a denumirii 

Moldova Suverană, iar în acest caz fac iarăşi trimitere la art. 7 din Legea Presei. În virtutea 

acestui drept, orice demersuri ale fostului ziar guvernamental Moldova Suverană de până la data 

înregistrării lor la Camera înregistrării de Stat, şi-au pierdut legalitatea juridic de a avea pretenţie 

asupra proprietăţii intelectuale numită Moldova Suverană, denumirea ziarului aparţinând 

exclusiv colectivului. 

Acţiunile Guvernului împotriva ziarului lor, prin intermediul Cancelariei de Stat şi nou 

înfiinţatei Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”,potrivit interpretărilor CEDO, 

constituie o ingerinţă în dreptul la libera exprimare, fapt care oferă instanţei de judecată definiţia 

înaltei Curţii de la Strasbourg: (Condiţiile ingerinţei: O ingerinţă în exercitarea dreptului la 

libertatea de exprimare încalcă Convenţia dacă nu îndeplineşte exigenţele alineatului 2 al 

articolului 10. Trebuie deci să se determine dacă ingerinţă era „prevăzute de lege”, viza unul sau 
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mai multe scopuri legitime menţionate în alineatul 2 şi era „necesară într-o societate 

democratică” pentru a le atinge (Cumpănă şi Mazăre c. României). 

Citarea cancelarie Guvernului în calitate de copârât o fac în virtutea prevederilor art. 58, 

alineatele 2 şi 3 din Codul Civil, care î-i stabileşte calitatea de persoană juridică implicată în 

ilegalităţile făcute împotriva lor, tot această instituţie fiind şi cea care a decis înfiinţarea ilegală a 

structurii Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, iar citare, în aceleaşi condiţii, 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova s-a impus din motivele 

mai sus amintite. 

Măsurile ilegale întreprinse împotriva lor de către pârâţi, aceştia produs grave prejudicii 

morale, le-au lezat demnitatea, onoarea şi reputaţia profesională, le-au produs şi le produc în 

continuare serioase suferinţe psihice şi chiar fizice datorită ostilităţilor cu care i-au înconjurat, le-

au creat probleme în familii şi au ridicat împotriva lor susţinători violenţi ai actualilor 

guvernanţi, care-i ameninţă cu moartea, î-i hărţuiesc permanent şi î-i agresează pe stradă. Aceste 

acţiuni au ajuns până acolo încât înalţi demnitari de stat au dat dispoziţii subordonaţilor de la 

ministere să nu mai cumpere, să se aboneze sau să citească ziarul lor. 

Cere, pârâtul-reclamant Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană”, Berlinschi 

Ion şi Conţiu Mihai, de a admite acţiunea recovenţională. A încasa de la pârâţi, în mod solidar, în 

contul cotidianului Moldova Suverană SRL, valoarea prejudiciului moral şi profesional în sumă 

de 10.000.000 (zece milioane) de lei. A încasa de la pârâţi, în mod solidar, în contul lui Ion 

Berlinski, valoarea prejudiciului moral şi profesional în valoarea de 5.000.000 (cinci milioane) 

de lei. A încasa de la pârâţi, în mod solidar, în contul lui Mihai Conţiu, valoarea prejudiciului 

moral şi profesional în valoarea de 5.000.000 (cinci milioane) de lei. 

În cererea suplimentară mai indică că, întrucât ţine de competenţa Curţii de Apel Chişinău, 

dar şi pentru că doresc ca Acţiunea reconvenţională pe care a înaintat-o să aibă coerenţă şi suport 

juridic, solicită anularea juridică a actului administrativ prin care, potrivit Hotărârii cu privire la 

încetarea procedurii de lichidare a unor întreprinderi de stat nr. 137 din 24.02.2010, este încetată 

procedura de lichidare a întreprinderii de stat Moldova Suverană. 

Această solicitare are suport juridic în chiar articolele de lege expuse în Acţiunea 

reconvenţională, dar, mai ales, în cele expuse în art. 7 din Legea Presei. 

Logica juridică poate admite orice noi Hotărâri de Guvern, dar, aşa cum e cazul Moldovei 

Suverane, o Hotărâre de Guvern nu poate contraveni legii, iar în cazul de faţă e vorba de intenţia 

Guvernului de a-i lipsi fraudulos, prin abuz, de folosirea mărcii Moldova Suverană, o marcă pe 

care, legal, şi-au însuşit-o, iar asta include şi forma grafică a prezentării acesteia, formă grafică 

pe care reclamantul şi-a însuşit-o fraudulos în conformitate cu probele administrare. 
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Solicită anularea Notificării nr. 2476 din 2010.03.17, emisă de către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, prin care au fost reluate ilegal procedurile de 

înregistrare a mărcii verbale Moldova Suverană, aceste contravenind nu doar legislaţiei în 

vigoare, faptului că ziarul lor este înscris cu această marcă la Camera înregistrării de Stat, dar 

încalcă flagrant prevederile art. 6-bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia Proprietăţii 

Industriale, care este protejată fără înregistrare. 

Astfel de prevederi sunt specificate în art. 4, alin. (1) din Legea privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 22.09.1995, aflată în vigoare la acea dată, cât 

şi în art. 2 şi 7 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, care este încă în 

vigoare. 

Solicită decăderea di drepturi juridice şi administrative ale reclamantului în virtutea 

ilegalităţilor expuse în Acţiune reconvenţională. 

Reconfirmă şi solicită în continuare cererea de a le fi acordate despăgubiri pentru prejudicii 

morale şi profesionale cauzate lui Ion Berlinski şi Mihai Conţiu din următoarele motive: a) s-a 

urmărit anihilarea publicistului şi directorului de ziar Ion Berlinski din simplul motiv că acesta a 

lucrat personal, în domeniul presei, cu actualul prim-ministru Vladimir Filat, fapt pentru care 

Filat vrea să-l anihileze şi din motivul că îi cunoaşte biografia. 

Actualele atacuri asupra ziarului au şi drept scop înlăturarea lui Ion Berlinski din presa 

moldovenească, iar angajarea acestuia la alt ziar, dacă va fi desfiinţată Moldova Suverană, nu va 

fi posibilă, b) Prejudiciul moral şi profesional adus lui Mihai Conţiu este ca şi în cazul lui Ion 

Berlinski, cu specificaţia că acesta, fiind fost agent al serviciilor secrete din România, are 

informaţii incomode despre actualul prim-ministru, motiv pentru care Vladimir Filat vrea să-i 

stopeze posibilitatea de a mai scrie la vreun ziar din Republica Moldova. 

Cere, pârâtul-reclamant Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană”. A încasa de 

la Guvernul Republicii Moldova, inventator legal, prin Hotărâre de Guvern, al reclamantului, 

suma de 100.000.000 (o sută de milioane) de lei în contul Moldovei Suverane SRL. A se încasa, 

suplimentar, din contul Guvernului Republicii Moldova suma de 50 de milioane de lei, 

reprezentând prejudicii morale şi profesionale în contul lui Ion Berlinski. A se încasa, 

suplimentar, din contul Guvernului R.M. suma de 50 de milioane de lei, reprezentând prejudicii 

morale şi profesionale în contul lui Mihai Conţiu. 

Reprezentantul reclamantului-pârât, Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, 

Polenciuc Alexandru, şi, reprezentantul lor, Parasii Rostislav, în şedinţa instanţei de judecată au 

susţinut acţiunea iniţială şi au cerut admiterea acesteia. Cu privire la acţiunea reconvenţională au 

cerut respingerea acesteia. 
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Reprezentantul pârâtului-reclamant, Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană”, 

Berlinschi Ion şi Conţiu Mihail, în şedinţa instanţei de judecată au susţinut acţiunea 

reconvenţională şi au cerut admiterea acesteia. Cu privire la acţiunea iniţială au cerut respingerea 

acesteia. 

Reprezentantul pârâtului în acţiunea reconvenţională, Cancelaria de stat, Ţurcanu ion, în 

şedinţa instanţei de judecată nu a susţinut acţiunea reconvenţională şi a cerut respingerea 

acesteia. 

Reprezentantul pârâtului în acţiunea reconvenţională, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, Bondaresco Patricia, în şedinţa instanţei de judecată a lăsat la discreţia instanţei cu 

privire la acţiunea iniţială reconvenţională. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră cî acţiunea 

este fondată şi care urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi 

întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit 

de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţa de judecată. 

 În şedinţa de judecată s-a constat că, Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” a 

fost constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 305 din 17.05.94, iar statutul acesteia a fost 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 365 din 05.05.95 înregistrat oficial la Camera înregistrării 

de Stat la 16 iunie 1995. 

În conformitate cu prevederile statutare reclamantul Î.S. „Publicaţia periodică ziarul 

Moldova Suverană” în perioada 1995-2005 a editat şi a oferit consumatorilor ziarul cu 

denumirea „Moldova Suverană”. 

La 23 mai 2005 reclamantul Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” a depus, în 

temeiul art. 8 al Legii nr. 588-XIII din 22.09.95, valabilă la acea dată, la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI), o cerere de înregistrare a mărcii de produs „Moldova 

Suverană”, sub care se edită ziarul (pentru clasele 16 şi 35 ale Clasificării Internaţionale a 

produselor şi Serviciilor). 

Cererea a fost înregistrată de AGEPI cu numărul de depozit 017018 în Registrul naţional al 

cererilor de înregistrare a mărcilor. 

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 587 din 20 iunie 2005, Guvernul a iniţiat 

procedura de lichidare a Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, iar în pct. 3 al 

acestei hotărâri s-a dispus că: denumirea „Moldova Suverană” poate fi cesionată cu condiţia 

asumării de către solicitant (care nu poate fi instituţie cu capital de stat) a obligaţiunilor faţă de 

abonaţii ziarului lichidat. 



 9 

Din considerentele că o perioadă lungă de timp întru executarea acestui punct 3 al hotărârii 

de Guvern nr. 587 din 20 iunie 2005 nu s-a întreprins nici o măsură, la 26 februarie 2007 AGEPI 

a admis cererea de înregistrare, a emis decizia nr. 3017 din 2007.03.21 de publicare a cererii 

respective şi a asigurat publicarea acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală  

nr. 4/2007, pe numele solicitantului Î.S. ziarul „Moldova Suverană”, publicaţia periodică, 

întreprindere de stat în proces de lichidare. 

La data 28.12.2005 Camera înregistrării de Stat a înregistrat două persoane juridice: „Casa 

editorială Moldova Suverană” S.R.L., INDO 1005600063007 şi „Cotidianul Naţional 

Independent „Moldova Suverană – serie nouă” SRL, INDO 1005600063580. 

Imediat după înregistrare ca persoane juridice, pârâţii au organizat editarea şi publicarea 

unui ziar cu denumirea „Moldova Suverană”, ceea ce are loc şi în prezent. 

Pârâţii nu dispun de nici un document legal (contract de cesiune) prin care li s-ar acorda 

dreptul de utilizare a denumirii „Moldova Suverană”. 

La data de 24.02.10 Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 137, privind încetarea procedurii de 

lichidare a întreprinderii de stat din numele căreia a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii 

„Moldova Suverană”, iar reluarea activităţii reclamantului ca persoană juridică a fost înregistrată 

la Camera înregistrării de Stat. Totodată a solicitat continuarea de către AGEPI a procedurii de 

înregistrare a mărcii respective. 

Astfel, instanţa de judecată reţine că reclamantul Î.S. Publicaţia periodică Ziarul 

„MOLDOVA SUVERANĂ”, str. Puşkin, nr. 22, MD-2012, Chişinău a depus la AGEPI cererea 

de înregistrare a mărcii verbale MOLDOVA SUVERANĂ cu nr. depozit 017018 din 

11.05.2005, pentru următoarele produse şi servicii: clasa 16 – produse de imprimerie; clasa 35 – 

publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou, 

comercializarea produselor, iar ulterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii, a fost adoptată 

Hotărârea de Guvern nr. 587 din 20.06.2005 cu privire la lichidarea întreprinderii de stat 

„Publicaţia periodică ziarul „Moldova Suverană”. 

Până la momentul finalizării procedurii de examinare a cererii respective, la AGEPI nu au 

parvenit careva informaţii privind realizarea pct. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 587 din 

20.06.2005 (cele referitoare la faptul dacă a fost sau nu cesionată denumirea corespunzătoare). 

Nici în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nu au fost publicate informaţiile despre 

încheierea procedurii de lichidare a întreprinderii respective. Copia hotărârii se anexează (anexa 

1). 

La data de 12.07.2006, AGEPI a adresat Comisiei pentru lichidarea întreprinderii o 

interpelare prin care a solicitat în termen de o lună să fie comunicată decizia adoptată referitoare 
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la drepturile asupra cererii de înregistrare a mărcii în cauză, însă nu a primit nici un răspuns în 

acest sens. Copia scrisorii se anexează (anexa 2). 

Urmând procedurile prevăzute de lege, la data de 26.02.2007, AGEPI a emis decizia de 

publicare în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) a cererii de înregistrare a mărcii 

verbale MOLDOVA SUVERANĂ pe numele solicitantului MOLDOVA SUVERANĂ, 

publicaţie periodică, întreprindere de stat în lichidare. Decizia a fost publicată în BOPI nr. 

4/2007, şi expediată atât în adresa Comisiei pentru lichidarea întreprinderii de stat 

corespunzătoare, cât şi a solicitantului Copia deciziei se anexează (anexa 3). 

După publicarea în BOPI a cererii respective au survenit modificări în legislaţie şi în situaţia 

de drept a solicitantului, şi anume: a intrat în vigoare Legea nr. 38/2008 privind protecţia 

mărcilor (în redacţie nouă). prin Hotărârea Guvernului RM nr. 488 din 13.08.2009 a fost aprobat 

Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor. Prin 

Hotărârea Guvernului nr. 137 din 24.02.2010 a fost încetată procedura de lichidare a 

solicitantului care a depus cererea de înregistrare a mărcii. La AGEPI a fost depusă scrisoarea 

Cancelariei de Stat nr. 1922-283 din 23.02.2010, care în calitate de fondator al Î.S. „Publicaţia 

periodică ziarul Moldova Suverană”, solicită înregistrarea mărcii pe numele acestei întreprinderi. 

Corespunzător, AGEPI a efectuat acţiunile de procedură necesare şi a notificat solicitantul 

despre procedurile ulterioare de înregistrare a mărcii şi termenele de executare ale acestora. 

LA data de 1005.2010 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 19957 pentru 

produsele şi serviciile claselor 16 şi 35, pe numele titularului Î.S. „Publicaţia Periodică ziarul 

„Moldova Suverană”. Copia se anexează (anexa 4). 

Instanţa de judecată consideră că nu pot fi reţinute argumentele pârâtului-reclamant 

Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană”, Berlinschi Ion şi Conţiu Mihail cu privire 

la aceea că, marca notorie este protejată fără înregistrare, conform art. 6 al Convenţiei de la Paris 

pentru protecţia proprietăţii industriale din 1883, deoarece prevederi referitoare la marca notorie 

sunt stabilite în art. 8 al Legii nr. 38/2008 care prevede că se refuză înregistrarea unei mărci şi în 

cazul când marca: c) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre 

înregistrare pentru produse şi/sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca 

anterioară este înregistrată, în cazul când 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. 

Mai mult ca atât, notorietatea unei mărci se constată de către instanţa de judecată (art. 83 (39 

al Legii nr. 38/2008) în baza probelor prezentate. Procedura examinării cererii de recunoaştere a 

notorietăţii mărcii este stabilită de legea respectivă la art. 32, precum şi de Recomandarea 
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comună referitor la dispoziţiile privind protecţia mărcilor notorii, aprobată la Asamblarea 

Generală a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală din 20-29 septembrie 1999. 

Cât priveşte pârâtul-reclamant acesta nu a prezentat nici-o hotărâre judecătorească privind 

recunoaşterea mărcii sale ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, pârâtul-reclamant Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană”, Berlinschi 

Ion şi Conţiu Mihail lezează drepturile de proprietate intelectuală a reclamantului, şi ă-i cauzează 

prejudiciu material direct, dat fiind că publicarea concomitentă a două ziare cu aceeaşi denumire 

este imposibilă şi ar fi în detrimentul consumatorului, generând confuzie. 

Din considerentele menţionate instanţa de judecată reţine că reclamantul-pârât, Î.S. 

„Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” a depus, în temeiul art. 8 al Legii nr. 588-XIII 

din 29.09.95, valabilă la cea dată, la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), o 

cerere de înregistrare a mărcii de produs „Moldova Suverană”, sub care se edita ziarul (pentru 

clasele 16 şi 35 ale Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor). Cererea a fost 

înregistrată de AGEPI cu numărul de depozit 017018 în registrul al cererilor de înregistrare a 

mărcilor. La data de 26 februarie 2007 AGEPI a admis cererea de înregistrare, a emis decizia nr. 

3017 din 2007.03.21 de publicare a cererii respective şi a asigurat publicarea acesteia în 

Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 4/2007, pe numele solicitantului Î.S. ziarul 

„Moldova Suverană”, publicaţia periodică, întreprindere de stat în proces de lichidare. Cât 

priveşte pârâtul-reclamant Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană”, Berlinschi Ion 

şi Conţiu Mihail prin utilizarea mărcii „Moldova Suverană” lezează drepturile de proprietate 

intelectuală a reclamantului-pârât, Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”. 

Conform art. 9(1) al Legii nr. 38 din 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 

mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. 

Conform art. 9(2) al Legii nr. 38 din 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 

mărcilor, titularul mărcii poate cere să fie interzice următoarele acţiuni terţilor: 

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de 

ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale; 

b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste 

scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; 

c) importul sau exportul produselor sub acest semn; 

d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în publicitate; 

e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în s copurile menţionate. 

Conform art. 9(3) al Legii nr. 38 din 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 

mărcilor, dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terţi începând cu data publicării în 

BOPI sau cu data înscrierii în registrul internaţional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. 
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Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere că pârâtul-reclamant Cotidianul 

Naţional Independent „Moldova Suverană”, Berlinschi Ion şi Conţiu Mihail prin utilizarea 

mărcii „Moldova Suverană” lezează drepturile de proprietate intelectuală a reclamantului-pârât, 

Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, instanţa de judecată consideră că acţiunea 

iniţială la cererea de chemare în judecată înaintată de Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova 

Suverană” către Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană” şi Casa Editorială 

Moldova Suverană SRL cu privire la protecţia mărcii este întemeiată şi urmează a fi admisă, iar 

acţiunea reconvenţională înaintată de Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană”, 

Berlinschi Ion şi Conţiu Mihail către Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană”, 

Cancelaria de stat, Guvernul Republicii Moldova şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la anularea Hotărârii cu privire la încetarea procedurii de lichidare a unor 

întreprinderi de stat nr. 137 din 24.02.2010, a Notificării nr. 2476 din 17.03.2010 privind 

reluarea procedurii de înregistrare a mărcii şi recuperarea prejudiciului moral este neîntemeiată şi 

urmează a fi respinsă. 

Instanţa de judecată consideră că şi acţiunea suplimentară reconvenţională de a încasa de la 

Guvernul RM, suma de 100.000.000 (o sută de milioane) de lei în contul Moldovei Suverane 

SRL, a se încasa, suplimentar, din contul Guvernului R.M. suma de 50 de milioane de lei, 

reprezentând prejudicii morale şi profesionale în contul lui Ion Berlinski şi a se încasa, 

suplimentar, din contul Guvernului R.M. suma de 50 de milioane de lei, reprezentând prejudicii 

morale şi profesionale în contul lui Mihai Contiu la fel este nefondată şi urmează a fi respinsă 

din motivele sus menţionate. 

Din considerentele menţionate şi reieşind din analiza minuţioasă a cadrului legal raportat la 

cauza dată, instanţa de judecată consideră că acţiunea la cererea de chemare în judecată înaintată 

de Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” este întemeiată, iar acţiunea 

reconvenţională înaintată de Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană”, Berlinschi 

Ion şi Conţiu Mihail este absolut neîntemeiată. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere că acţiunea la cererea de chemare în 

judecată înaintată de Î.S. „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” este întemeiată, iar 

acţiunea reconvenţională înaintată de Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană”, 

Berlinschi Ion şi Conţiu Mihail este absolut neîntemeiată, instanţa de judecată ajunge la 

concluzia cu privire la admiterea integrală a acţiunii ini ţiale şi respingerea acţiunii 

reconvenţionale. 

Conformitate art.art. 238-241 CPC, instanţa de judecată 

hotărăşte 
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 Se admite acţiunea şa cererea de chemare în judecată înaintată de Î.S. „Publicaţia periodică 

ziarul Moldova Suverană” către Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană” şi Casa 

Editorială Moldova Suverană SRL cu privire la protecţia mărcii. 

Se interzice Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană” şi Casa Editorială 

Moldova Suverană SRL să utilizeze marca „Moldova Suverană”. 

Se respinge ca fiind nefondată reconvenţională înaintată de Cotidianul Naţional Independent 

„Moldova Suverană”, Berlinschi Ion şi Conţiu Mihail către Î.S. „Publicaţia periodică ziarul 

Moldova Suverană”, Cancelaria de Stat, Guvernul Republicii Moldova şi Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea Hotărârii cu privire la încetarea procedurii de 

lichidare a unor întreprinderi de stat nr. 137 din 24.02.2010, a Notificării nr. 2476 din 17.03.2010 

privind reluarea procedurii de înregistrare a mărcii şi recuperarea prejudiciului moral. 

Hotărârea este definitivă însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în 

termen de 20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul       Secrieru Ion 
 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  


