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2-272/08 
 

HOTĂRÂRE 
în numele legii 

 
22 decembrie 2008          mun. Chişinău  
 
Curtea de Apel Chişinău 
În componenţa: 
Preşedintele şedinţei –       Domnica Manole  
Grefieră -         Ludmila Armanu 
 

examinând în şedinţă  publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 

SRL „Promo-Plus” împotriva AGEPI cu privire  la anularea hotărârii 

a  c o n s t a t a t : 

SRL „Promo-Plus” a depus cerere de chemare în judecată împotriva AGEPI cu 

privire la anularea hotărârii. 

În motivarea cererii reclamantul a menţionat că, începând cu 13 ianuarie 2005 

în temeiul Legii nr. 588 din anul 1995 este proprietara mărcii înregistrate PROMO 

PLUS. La 09 aprilie 2008 la Comisia de Apel a AGEPI de către SRL „Oficiul 

Electronic Prim” a fost depusă cererea de examinare a contestaţiei. În legătură cu 

apariţia conflictului dintre părţi, prin contestaţia dată a fost solicitată concretizarea 

limitelor de drepturi asupra elementului „PROMO” în marca verbală PROMO 

PLUS (certificatul nr. 13405). În urma examinării contestaţiei pârâtul la 23 aprilie 

2008 a emis hotărârea prin care din marca verbală PROMO PLUS a fost exclus 

dreptul exclusiv asupra elementului PROMO. 

Nefiind de acord cu hotărârea dată, reclamantul prin cererea prealabilă din 05 

iunie 2008 s-a adresat Comisiei de Apel AGEPI în vederea anulării acesteia, care 

însă prin răspunsul din 20 iunie 2008 a refuzat în soluţionarea acesteia. 

Care reclamantul anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 23 aprilie 

2008 privind stabilirea limitelor drepturilor exclusive asupra mărcii înregistrate 

PROMO PLUS cu nr. 13405, or aceasta fiind emisă contrar prevederilor 

Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI, aprobat prin  ordinul directorului 
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general  nr. 95 din 23 septembrie 2005 şi Legii nr. 588 din 22 septembrie 1995. 

Astfel legislaţia naţională expres prevede temeiurile şi termenul de 3 luni pentru 

depunerea contestaţiei împotriva înregistrării mărcii. Totodată prin hotărârea 

contestată este încălcat dreptul de proprietate al reclamantului asupra mărcii, care 

este  garantat prin lege şi nu poate fi lipsit nimeni doar pentru cazuri de  utilitate 

publică. 

Hotărârea din 23 aprilie 2008 a fost emisă şi cu încălcarea competenţei, astfel 

Comisia de Apel al AGEPI nu a fost în drept de a examina contestaţia privind 

„concretizarea limitelor dreptului exclusiv asupra mărcii”, depăşindu-şi astfel 

atribuţiile. 

La adoptarea hotărârii, reclamantul a fost  lipsit de  posibilitatea de a prezenta 

sugestiile sale pe marginea acesteia şi nici nu a participat la data adoptării hotărârii. 

A mai menţionat că, prin hotărârea Curţii Supreme de Justiţie din 11 iunie 2008 

a fost examinată legalitatea hotărârii di 04 octombrie 2007 privind limitarea  

drepturilor titularului mărcii „PROMO PLUS”, precum şi hotărârea Comisiei de 

Apel AGEPI privind limitarea drepturilor aceluiaşi titular al mărcii PROMO PLUS 

emisă cu încălcarea art. 254  CPC. 

Unul din membrii  Comisiei de Apel a AGEPI a reprezentat şi interesele SRL 

„Oficiul Electronic Prim” în cadrul litigiului  iniţiat între ultimul şi SRL „Promo-

Plus”, astfel rezultă neobiectivitatea acestuia la data adoptării hotărârii contestate. 

Cuvântul „Promo” nu este de origine română, ci are mai multe sensuri şi este 

aplicabil în cadrul mai multor limbi străine. 

Reprezentantul reclamantului – Ştirbu Natalia, în şedinţa de judecată acţiunea a 

susţinut şi a cerut admiterea acesteia. 

Reprezentantul pârâtului AGEPI – Sibov Liviu, în şedinţa de judecată a cerut  

respingerea acţiunii şi a indicat că, conform art. 2 al. (1) al Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor, scopul înregistrării unei mărci este de a deosebi 

produsele şi/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de produsele şi/sau 

serviciile unei alte persoane juridice. 
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Semnele solicitate pentru înregistrare sau unele elemente ale acestora care nu 

satisfac prevederilor menţionate nu pot fi înregistrate sau utilizarea lor în marcă nu 

atribui titularului  drepturi exclusive în privinţa acestui element. 

Reieşind din prevederile art. 6 al. (1) al Legii nr. 588 din 1995, titularul pe toată 

perioada de protecţie a mărcii are dreptul exclusive de a dispune de marcă, de a o 

folosi pe teritoriul RM şi de a interzice altor persoane să folosească, fără 

consimţământul său, în operaţiunile comerciale semne identice, ori similare pentru 

produse sau servicii identice  ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată 

în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie. 

Acest drept al titularului conform art. 6 al. (2) al Legii nr. 588 este limitat în 

măsura în care  să nu prejudicieze nici unul din drepturile anterior existente. Prin 

drept anterior se  înţelege în special o marcă înregistrată, dreptul la nume, dreptul 

la imagine, un drept de autor, dreptul la o indicaţie geografică sau la o denumire de 

origine protejată la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt drept de 

proprietate  industrială protejat conform legii. La drept interior se atribuie şi  

dreptul şi dreptul persoanelor ce desfăşoară activitate economică să utilizeze în 

activitatea sa unele termene comune din dicţionare specifice pentru genul dat de 

activitate, necătând la faptul că acest termen poate să se conţină într-o  marcă. 

Cuvintele comune pot să se conţină în marcă, însă cu condiţia ca marca în 

ansamblu să fie distinctivă şi să nu afecteze careva  drepturi anterioare. Utilizarea 

unor astfel de cuvinte comune conform sensului comun regăsit în dicţionare nu 

poate fi considerată ca fiind încălcare a dreptului exclusiv al titularului. 

Art. 6 al. (3) al legii  nr. 588  prevede că,  dreptul exclusiv nu se extinde asupra 

elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate 

independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiţia  

folosirii loiale a acestora elemente şi respectarea intereselor legitime ale titularilor  

mărcii şi ale  terţilor. 

AGEPI în activitatea sa admite în unele cazuri disclamarea elementelor  care nu 

pot beneficia de protecţie de sine stătătoare. În special ceste disclamări se fac 
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pentru elementele asupra cărora dreptul exclusiv  nu poate fi invocat nici pentru un 

produs sau serviciu pentru care a fost solicitată înregistrarea. 

Disclamarea ca procedură nu reiese din normele Legii nr. 588, aceasta având un 

caracter informativ atât pentru titular, cât şi pentru persoanele terţe în cazul 

apariţiei  unui  conflict. Disclamarea se face reieşind  din prevederile art. 6 al. (3) 

al Legii nr. 588 şi în limitele acestor prevederi. 

prin hotărârea  Comisiei de Apel a AGEPI din 23 aprilie 2008 SRL „Promo-

Plus” nu se   investeşte cu careva drepturi şi nici nu se lipseşte de careva drepturi. 

Limitele drepturilor  exclusive pentru o marcă înregistrată reies din prevederile 

legislaţiei în vigoare, din imaginea mărcii şi din lista de produse şi servicii pentru 

care a fost înregistrată. 

Hotărârea contestată a fost emisă în temeiul cererii SRL „Oficiu Electronic 

Prim”  prin care s-a solicitat concretizarea limitelor dreptului exclusiv la marca nr. 

13405 PROMO PLUS, în special în privinţa unor elemente concrete cum ar fi 

„PROMO” pentru servicii de publicitate. Această hotărâre nu împiedică titularul 

să-şi invoce dreptul exclusiv asupra mărcii împotriva oricărei utilizări neautorizate. 

Ţine de competenţa instanţei să determine în cazurile concrete dacă cuvântul 

comun „PROMO” se utilizează de către persoane terţe în calitate de  marcă şi este 

de natură să prejudicieze dreptul exclusiv al titularului sau dacă această utilizare  

este realizată în limita termenului comun, în sensul acestuia conform dicţionarului. 

Anularea hotărârii din 23 aprilie 2008 poate fi interpretată de SRL „Promo-

Plus”  ca o recunoaştere de către instanţă a dreptului exclusiv al acesteia asupra 

termenului comun „PROMO”  utilizat conform semnificaţiei sale din dicţionar cu 

bună crdinţă de către companiile care desfăşoară activităţi de publicitate, fapt care 

va cinduce la extindere nefondată a dreptului exclusiv contrar prevederilor art. 6 al. 

(3) al Legii nr. 588 şi la apariţia a  numeroase litigii dintre compania reclamantului 

şi a celor ce utilizează în promovarea unor produse sau publicitate cuvântul comun 

„PROMO”. 
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Studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră necesar de a 

admite  cererea de chemare în judecată din următoarele considerente. 

După cum s-a stabilit, SRL „Oficiul Electronic Prim” la 09 aprilie 2008 a 

înaintat contestaţia nr. 1429 privind limitele dreptului exclusiv asupra elementului 

„PROMO” din marca verbală „PROMO PLUS” nr. certificatului 13405,  

nr. depozitului 016010 din 15 ianuarie 2005 titularul căruia este SRL „PROMO 

PLUS”. 

Contestaţia a fost înaintată în legătură cu apariţia conflictului privind limitele 

dreptului exclusiv asupra mărcii „PROMO PLUS” cu excluderea de la protecţie a 

elementului „PROMO” pentru serviciile de publicitate din clasa 35 şi a elementului 

„PLUS” pentru totalitatea produselor şi serviciilor din clasele 16, 35, 40 şi 41. 

În motivarea hotărârii pârâtul a indicat că, cuvântul „promo”  cu drept exclusiv 

nu poate fi folosit, deoarece  acesta înseamnă „publicitate”, „promoţie”, astfel 

termenul dat este descriptiv pentru activitatea de publicitate. Astfel nu poate deţine 

dreptul exclusiv asupra cuvântului dat, precum şi de a interzice utilizarea 

cuvântului „promo” de către alţi agenţi economici. 

Analizând legalitatea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI instanţa constată, că 

este ilegale şi nefondată şi urmează a  fi anulată, din următoarele considerente: 

Hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 23 aprilie 2008 a fost adoptată cu 

derogare de la prevederile art. 17 din Legea privind mărcile şi denumirile de 

origine nr. 588/1995 şi a Regulamentului Comisiei de Apel a AGEPI, aprobat prin 

Ordinul Directorului General nr. 95 din 23.09.2005, norme care prevăd temeiuri şi 

termeni pentru depunerea contestaţiei împotriva înregistrării mărcii. Aşadar art. 17 

al Legii nr. 588 din 1995, expres prevede  că contestaţia împotriva înregistrării 

mărcii se depune în termen de 3 luni de la data publicării datelor cu privire la 

înregistrarea mărcii. Marca „PROMO PLUS” a fost înregistrată încă la 09.03.2006, 

dar Hotărârea Comisiei de Apel prin care au fost limitate drepturile titularului 

mărcii „Promo-Plus” asupra cuvântului „PROMO”, a fost emisă pe baza 

contestaţiei depuse pe 09.04.2008 – peste două ani după data înregistrării mărcii. 
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Titularul mărcii activ utilizează  dreptul lui pentru promovarea şi efectuarea 

serviciilor sub marca înregistrată. Marca „PROMO PLUS” a  devenit o marca bine 

cunoscută pentru consumatori ai Republicii Moldova. 

Instanţa menţionează, că Hotărârea  Comisiei de Apel a AGEPI este ilegală şi 

pe motiv că încalcă dreptul de proprietate  garantat de stat conform art. 127 al 

Constituţiei RM, art. 316 al CC RM, care prevede expres că dreptul de proprietate 

este garantat. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa. afară numai pentru 

cauză de utilitate publică pentru o dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

Exproprierea se efectuează în condiţiile legii. 

Hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI a fost emisă cu depăşirea atribuţiilor, cu 

încălcarea  prevederilor Regulamentului Comisiei de Apel AGEPI şi Legii  privind 

mărcile şi denumirile de origine ale produselor. 

Astfel, prin emiterea hotărârii Comisiei de Apel au fost încălcate prevederile art. 

17, 26 şi 27 din Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 

din 22.09,1995 şi pct. 15 din Regulamentul Comisiei de Apel a AGEPI. Prin aceste 

norme sunt prevăzute tipurile de contestaţii, care pot fi examinate de către Comisia 

de Apel după competenţă şi motivele în baza cărora poate fi depusă contestaţia 

terţilor împotriva înregistrării mărcii sau privind anularea mărcii înregistrate. 

Examinarea contestaţiei privind „concretizarea limitelor dreptului exclusiv asupra 

mărcii”, efectuată de către Comisia de Apel nu este prevăzută nici de Legea 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nici de Regulamentul 

Comisiei de Apel a AGEPI. 

Hotărârea Comisiei de Apel a fost emisă cu încălcarea procedurii stabilite la  

p. 22 al Regulamentului Comisiei de Apel fiind admisă pentru examinarea 

contestaţia depusă de către „Oficiul Electronic Prim” fără a fi achitată taxa pentru 

examinare, când  norma menţionată în p. 22 al Regulamentului prevede expres că, 

dacă cererea nu îndeplineşte toate condiţiile aceasta se consideră nedepusă şi nu se 

admite spre examinare în Comisia de Apel. 
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La adoptarea hotărârii nu au fost respectate prevederile p. 29 al Regulamentului 

nr. 95 din 23.09.2005, care obligă Comisia de Apel să ofere posibilitatea 

persoanelor interesate să se familiarizeze, în termen de două luni, cu materialele 

contestaţiei pentru a-şi prezenta sugestiile privind motivele de contestare a mărcii 

înregistrate, care pot fi depuse până la data convocării şedinţei, ceia ce în speţa 

examinată nu a fost respectat, astfel, compania PROMO PLUS a fost lipsită de 

posibilitatea de prezentare a sugestiilor sale. 

Suplimentar la cele menţionate, instanţa relevă, că Comisia de Apel la 

pronunţarea hotărârii nu a ţinut cont, că compania „Promo Plus” dispune de 

hotărârea irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 11.06.2008 prin care a fost 

anulată hotărârea Agenţiei Naţionale  pentru protecţia Concurenţei nr. DCF-27/20 

din 04 octombrie 2007, privind limitarea drepturilor titularului mărcii „PROMO 

PLUS”.  

În baza celor menţionate, în conformitate art. 17, 26, 27 şi 29 al Legii RM 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 22.09.1995, 

pct. 15, 20, 32 al Regulamentului  Comisiei de Apel a AGEPI  nr. 95  din 

12.07.2002, art. 238-241 CPC RM, instanţa de judecată 

h o t ă r ă ş t e : 

Se admite cererea SRL „Promo Plus” împotriva AGEPI cu privire la anularea 

hotărârii. 

se anulează hotărârea  Comisiei de Apel a AGEPI din 23 aprilie 2008 prin acare 

a fost concretizat dreptul exclusiv asupra „PROMO PLUS” cu excluderea de la 

protecţie a elementului „PROMO” pentru serviciile de publicitate din clasa 35 şi a 

elementului „PLUS” pentru totalitatea produselor şi serviciilor din clasele 16, 35, 

40 şi 41. 

Hotărârea poate fi contestată în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiţie 

RM în termen de 15 zile.  

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecător:      D. Manole 


