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prima instanţă: M.Buruian                                            dosarul nr.2r-154/09 
  
  

D E C I Z I E 

19 august 2009                                                                                         mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ  

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul         Valentina Clevadî 

Judecătorii                                             Sveatoslav Moldovan şi Tatiana Răducanu 

 

examinînd în şedinţa publică recursul declarat de către Publicaţia Periodică 

Revista „Moldoveanca” Societate cu răspundere limitată, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Publicaţiei Periodice 

„Aquarelle” Societate cu răspundere limitată împotriva Publicaţiei Periodice 

„Moldoveanca” Societate cu răspundere limitată cu privire la apărarea dreptului de 

proprietate intelectuală asupra mărcii comerciale şi la cererea reconvenţională a 

Publicaţiei Periodice „Moldoveanca” Societate cu răspundere limitată împotriva 

Publicaţiei Periodice „Aquarelle” Societate cu răspundere limitată şi Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea hotărîrii, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 04 decembrie 2008, prin care 

acţiunile au fost respinse 

c o n s t a t ă 

 

La data de 15 octombrie 2007, Publicaţia Periodică „Aquarelle” Societate cu 

răspundere limitată a depus cerere de chemare în judecată împotriva Publicaţiei 

Periodice „Moldoveanca” Societate cu răspundere limitată cu privire la apărarea 

dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii comerciale. 

În motivarea acţiunii au indicat că, la 02 august 2007 a depus Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cerere de înregistrare a mărcii 

„Moldoveanca” pentru clasele 03, 16, 25 şi 35. Cererea a fost înregistrată la 14 august 

2007 cu nr.23296 şi trecută în Registru Naţional al Cererilor de Înregistrare cu 

nr.021661. 

Marca „Moldoveanca” urma să fie utilizată ca denumire de revistă şi la 

promovarea publicaţiei respective prin publicitate sau alte mijloace. 

La 06 septembrie 2007, Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres” a publicat 

informaţia că Publicaţia Periodică Revista „Moldoveanca” a editat revista pentru 

femei „Moldoveanca”. 

Consideră că prin utilizarea mărcii „Moldoveanca” pîrîtul i-a încălcat dreptul 

de proprietate intelectuală. 

Cere de a-i interzice Publicaţiei Periodice „Moldoveanca” utilizarea mărcii 

„Moldoveanca” ca denumire de revistă şi alte denumiri de mărfuri pentru clasele 03, 

16, 25 şi 35, scoaterea stocului de produse cu această marcă. 

La 15 septembrie 2008, Publicaţia Periodică Revista „Moldoveanca” Societate 

cu răspundere limitată a depus cerere reconvenţională împotriva Publicaţiei Periodice 
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„Aquarelle” Societate cu răspundere limitată şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea hotărîrii. 

În motivarea acţiunii a indicat că, la 04 iulie 2007 a fost înregistrată Publicaţia 

Periodică Revista „Moldoveanca” Societate cu răspundere limitată. 

Prin decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 27 mai 

2008 a fost respinsă contestaţia cu privire la înregistrarea semnului „Moldoveanca” în 

calitate de marcă pe numele Publicaţiei Periodice „Aquarelle” Societate cu 

răspundere limitată. Prin decizia Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală din 21 august 2008 a fost respinsă contestaţia asupra deciziei 

Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale. 

Consideră deciziile menţionate ilegale şi cere anularea lor şi repararea 

prejudiciului material şi moral cauzat. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 04 decembrie 2008 acţiunile au fost 

respinse. 

La 23 martie 2009, Publicaţia Periodică Revista „Moldoveanca” Societate cu 

răspundere limitată a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd 

admiterea recursului, casarea parţială a hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărîri cu privire la admiterea cererii reconvenţionale. 

În motivarea recursului a indicat că, prima instanţă a aplicat greşit normele de 

drept material, nu a dat apreciere probelor invocate de recurent şi faptului de rea-

credinţă a intimatului, drepturilor recurentului care decurg din faptul priorităţii 

incontestabile a creării unei opere colective, cît şi din prioritatea înregistrării legale a 

obiectului acţiunii la Camera Înregistrării de Stat. 

Iulia Ciubuc, reprezentantul recurentului Publicaţia Periodică Revista 

„Moldoveanca” (procura f/n din 01 noiembrie 2007), în şedinţa instanţei de recurs, a 

susţinut recursul, cerînd admiterea acestuia în sensul formulat. 

Viorica Pîrău, reprezentantul intimatului Publicaţia Periodică „Aquarelle” 

Societate cu răspundere limitată (mandatul nr.0296 din 19 august 2009), în şedinţa 

instanţei de recurs, a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei 

instanţe. 
Liviu Sibov, reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova (procura nr.734 din 14 mai 2009), în şedinţa instanţei de recurs, 

a cerut respingerea recursului declarat de Publicaţia Periodică Revista 

„Moldoveanca” şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată 

şi legală. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi 

de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursul 

neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei instanţe din 

următoarele considerente.  

În conformitate cu art.417 al.(1) lit.a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

Din materialele dosarului s-a stabilit că Publicaţia Periodică Revista 

„Moldoveanca” Societate cu răspundere limitată a fost înregistrată la Camera 

Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la 04 iulie 2007 cu numărul de identificare 

de stat 1007600042127 (f.d.29). 

La 02 august 2007, Publicaţia Periodică „Aquarelle” Societate cu răspundere 

limitată a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cerere de 

înregistrare a mărcii „Moldoveanca” pentru clasele: 
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3 – preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru 

curăţire, lustruire, degresare şi şlefuire; 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 (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; 

material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia 

mobilierului); material de instruire sau învăţămînt /cu excepţia aparatelor); materiale 

plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); 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 numărul de întrare 23296 şi trecută în Registrul 

Naţional al Cererilor de Înregistrare a Mărcilor la 14 august 2007 cu numărul depozit 

021661 (f.d.7). 

Ulterior, prin scrisoarea din 05 septembrie 2007, intimatul a solicitat 

examinarea semnului doar pentru trei clase de produse: 3, 16 şi 25.  

La 24 octombrie 2008, fiind acceptată înregistrarea desemnării solicitate pentru 

toate produsele revendicate în cerere, Publicaţia Periodică „Aquarelle” Societate cu 

răspundere limitată a înregistrat sub nr.17236 marca „Moldoveanca” pentru clasele 3, 

16 şi 25. 

La 29 februarie 2008, recurentul a contestat înregistrarea cererii menţionate. 

Prin decizia Departamentului Mărcii, Modele şi Desene Industriale din 27 mai 2008 

contestaţia a fost respinsă, decizia dată fiind menţinută prin hotărîrea Comisiei de 

Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 21 august 2008.  

Conform art.7 al.(4) lit.a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr.588 din 22 septembrie 1995, în calitate de mărci nu se înregistrează 

semnele identice sau similare care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa 

altor persoane sau cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru produse 

sau servicii identice. 

După cum s-a stabilit din materialele dosarului recurentul a fost înregistrat la 

Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova ca persoană juridică, în condiţiile 

Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845 din 03 ianuarie 1992 şi nu în 

baza Legii Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr.588 din 22 

septembrie 1995.  

Conform art.4 al.(5) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr.588 din 22 septembrie 1995, în cazul în care pe teritoriul Republicii 

Moldova este recunoscută ca marcă notorie o marcă deja înregistrată pentru anumite 

produse sau servicii, protecţia juridică a mărcii notorii se extinde şi asupra altor 

produse sau servicii, cu condiţia că folosirea de către o altă persoană a mărcii identice 

sau similare pentru aceste produse sau servicii va indica o legătură cu titularul mărcii 

recunoscute notorii în Republica Moldova şi va dăuna intereselor acestuia. 

Conform art.7 al.(2) lit.a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr.588 din 22 septembrie 1995, nu se admite înregistrarea, ca marcă sau 

elemente ale ei, a semnelor false sau care ar putea induse în eroare consumatorul în 

privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa producătrorului acestora. 

În temeiul regulilor 33.9.3, 33.10.2 şi 33.11.1 ale Regulamentului privind 

recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs şi/sau de serviciu aprobat prin ordinul 

Directorului General al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  nr.94 din 22 
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iulie 2003, asemănarea grafică şi a semnelor combinate şi figurative se determină 

după următoarele criterii: 

forma exterioară; 

existenţa sau lipsa simetriei; 

semnificaţia semantică; 

tipul şi caracterul reproducerilor; 

combinaţia de culori şi tonalităţi. 

Astfel, prima instanţă corect a stabilit pe parcursul examinării cauzei că, 

hotărîrea contestată este legitimă, deoarece între drepturile înregistrate sînt deosebiri, 

pretenţii cu privire la identitatea acestora nu au fost înaintate. 

Această concluzie rezidă din cele 5 criterii impuse de Regulament, iar conform 

art.26 al.(1) lit.b) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr.588 

din 22 septembrie 1995, înregistrarea mărcii sau a denumirii de origine a produsului 

poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada termenului de valabilitate a 

acesteia, dacă folosirea mărcii induce în eroare consumatorul. 

Riscul de confuzie a fost examinat cu referire la consumatorul mediu atît în 

privinţa produsului, cît şi a producătorului, iar, conform art.6 al.(3) al Legii, 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 acestor elemente şi respectarea intereselor 

legitime ale titularilor mărcii şi ale terţilor. 

Prima instanţă a interpretat corect noţiunea de „marcă”, aceasta neputînd fi 

confundată cu dreptul de autor. 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea primei 

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

neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie, ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea primei 

instanţe. 

În conformitate cu art.417 al.(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 Publicaţia Periodică Revista 

„Moldoveanca” Societate cu răspundere limitată. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 04 decembrie 2008 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a Publicaţiei Periodice „Aquarelle” Societate 

cu răspundere limitată împotriva Publicaţiei Periodice „Moldoveanca” Societate cu 

răspundere limitată cu privire la apărarea dreptului de proprietate intelectuală asupra 

mărcii comerciale şi la cererea reconvenţională a Publicaţiei Periodice 

„Moldoveanca” Societate cu răspundere limitată împotriva Publicaţiei Periodice 

„Aquarelle” Societate cu răspundere limitată şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea hotărîrii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare.  

 

Preşedintele şedinţei,                                                           

judecătorul                                                             Valentina Clevadî 

Judecătorii                                                             Sveatoslav Moldovan 

                                                                      Tatiana Răducanu  


