
Dosarul nr. 2r – 215/2011 
Prima instanţă: Curtea de Apel Chişinău 
Judecător: V. Pruteanu                                   

 
D E C I Z I E 

 
30 iunie 2011                           mun. 

Chişinău 
 
 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul   Vera Macinskaia 
Judecătorii      Tatiana Vieru şi Eugenia Fistican 
 
 
examinînd în şedinţă publică cererile de recurs înaintate de Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală şi de reprezentantul lui Adriano Celentanto – 
„BrevetMarcService” S.R.L., 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Zarkin Mark 
împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenient accesoriu 
Adriano Celentano, cu privire la anularea hotărîrii şi obligarea înregistrării mărcii, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din  27 ianuarie 2011, prin care 
acţiunea a fost admisă, 

 
c o n s t a t ă: 

 
La 17 septembrie 2011 Zarkin Mark  a depus cerere de chemare judecată 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenient accesoriu 
Adriano Celentano, cu privire la anularea hotărîrii şi obligarea înregistrării mărcii.  

În motivarea acţiunii a indicat că, prin hotărîrea Comisiei de contestaţii a 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 iunie 2010 s-a acceptat 
revendicarea contestatarului Adriano Celentano şi s-a respins cererea de 
înregistrare a mărcii combinate „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, număr 
depozit 020523, din motivul că poate reprezenta similitudine susceptibilă de a 
produce confuzie cu mărcile contestatarului şi riscul de asociere cu imaginea şi 
renumele lui Adriano Celentano, care poate aduce beneficii reclamantului şi 
prejudicii intervenientului în cadrul prestării serviciilor, mărcile anterioare 



„Adriano Celentano” şi „Clan Celentano” se bucură de renume în Republica 
Moldova, iar utilizarea mărcii „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” poate 
aduce reclamantului un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele 
mărcilor lui Adriano Celentano, sau le-ar aduce atingere, semnul „ЧЕЛЕНТАНО 
PIZZA CELENTANO” conţine numele cîntăreţului şi actorului italian de talie 
mondială Adriano Celentano, iar numele persoanei renumite nu poate fi înregistrat 
ca marcă fără consimţămîntul lui.  

Consideră reclamantul, că hotărîrea contestată este neîntemeiată, deoarece 
mărcile anterioare ale intervenientului sunt mărci verbale, formulate din cuvintele 
„Adriano Celentano” şi „Clan Celentano”.  

Totodată, reclamantul este fondator în Ucraina a unei reţele de restaurante cu 
denumirea „Pizza Celentano” şi prin cererea depusă către pîrît a solicitat 
înregistrarea semnului „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, în calitate de 
marcă combinată cu drapelul Republicii Italia, pe care este imprimat cuvîntul 
„Pizza”, ce presupune originea italiană a mîncării oferite de reclamant în reţeaua sa 
de restaurante. Semnul solicitat spre înregistrare nu poate să producă o confuzie a 
consumatorilor, deoarece există deosebiri esenţiale dintre mărcile verbale ale 
intervenientului şi cea combinată a sa cu elemente figurative. Nu a fost efectuat 
studiul, analiza sau sondajul pentru a constata dacă există risc de confuzie pentru 
consumatori în asocierea dintre mărcile „Adriano Celentano” şi „Clan Celentano”, 
cu semnul „ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”. Nu au fost prezentate probe 
care ar demonstra că mărcile „Adriano Celentano” şi „Clan Celentano” sunt 
renumite pentru cel puţin o parte din populaţia Republicii Moldova. Nu s-a solicitat 
înregistrarea ca marcă a cuvintelor Adriano Celentano sau a unor derivate cu 
numele şi prenumele respectiv. Personalităţile marcante în lume se identifică prin 
nume şi prenume. Însă numele Celentano este unul din cele mai răspîndite în Italia, 
a fost şi este deţinut de sute de mii de persoane. Între toţi purtătorii acestui nume se 
remarcă şi Adriano Celentano, care se identifică anume ca Adriano Celentano dar 
nu ca Celentano. În promovarea denumirii acestei reţele de restaurante, accentul de 
bază s-a pus pe culorile steagului italian şi pe cuvîntul „Pizza”, cea mai renumită 
mîncare italiană. Are propriul stil de activitate. Este recunoscut între clienţii săi. 
Nu este folosită imaginea lui Adriano Celentano şi nu se face careva asociere între 
activitatea restaurantului şi numele renumitului interpret şi actor. Marca 
„ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” este deja înregistrată în Ucraina, 
Belorusia şi România. 

Solicită reclamantul admiterea acţiunii, casarea hotărîrii Comisiei de 
contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea intelectuală din 29 iunie 2010 cu 
obligarea ultimului de a înregistra în calitate de marcă combinată a semnului 



„ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO” conform actelor prezentate şi încasarea 
cheltuielilor din contul pîrîtului. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 27 ianuarie 2011 acţiunea a fost 
admisă. Copia hotărîrii redactate a fost expediată în adresa părţilor prin intermediul 
oficiului poştal la 21 martie 2011 (f.d.118). 

Invocînd ilegalitatea acestei hotărîri, la 23 martie 2011 Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a contestat-o cu recurs, solicitînd admiterea 
acestuia, casarea hotărîrii cu emiterea unei noi hotărîri, de respingere a acţiunii. 

În motivarea cererii de recurs a invocat că concluziile expuse în hotărîre sunt 
în contradicţie cu circumstanţele cauzei. 

La 20 aprilie 2011, reprezentantul recurentului Adriano Celentano – 
„BrevetMarcService” S.R.L.  a contestat-o cu recurs în Curtea Supremă de Justiţie 
solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii recurate cu emiterea unei noi hotărîri 
de respingere a acţiunii. 

În motivarea cererii de recurs a invocat că, nu au fost constatate şi elucidate 
pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond, nu 
au fost dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite, 
concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sînt în contradicţie cu 
circumstanţele pricinii, fiind interpretată eronat legea materială. 

În şedinţa instanţei de recurs reprezentantul recurentului Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală – Liviu Sibov şi reprezentantul recurentului 
Adriano Celentano - „BrevetMarcService” S.R.L. în persoana lui Radu Jîgău, au 
susţinut recursurile, solicitînd admiterea acestora în sensul declarat.  

Reprezentantul intimatului Zarkin Mark – Alexadru Carapunarlî, a solicitat 
respingerea recursurilor cu menţinerea în vigoare a hotărîrii Curţii de Apel 
Chişinău din 27 ianuarie 2011. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursurile 
întemeiate şi care urmează a fi admise cu casarea hotărîrii primei instanţe şi 
emiterea unei noi hotărîri, de respingere a acţiunii. 

În favoarea concluziei enunţate se invocă următoarele argumente. 
În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. c) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o nouă hotărîre, fără a 
restitui pricina spre rejudecare, anulînd hotărîrea primei instanţe, dacă nu este 
necesar să verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţa de recurs şi dacă 
circumstanţele pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept 
material au fost aplicate eronat. 

Astfel, conform  art.8 alin.(4) lit. c) din Legea privind protecţia mărcilor 
nr.38-XVI din 29.02.2008,înregistrarea mărcii se refuză şi în cazul în care marca 



aduce atingere unui drept anterior ce ţine de imaginea sau de numele unei 
personalităţi notorii în republica Moldova. 

Prima instanţa, dispunînd admiterea acţiunii prin anularea hotărîrii de 
contestaţii a AGEPI şi obligarea acesteia de a înregistra marca combinată 
„ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO”, a aplicat eronat legea materială, mai mult 
decît atît, a apreciat unilateral argumentele invocate de reclamant, motiv pentru 
care concluziile instanţei expuse în hotărîre sunt în contradicţie cu circumstanţele 
pricinii.   

Astfel, în cadrul dezbaterilor judiciare s-a constatat că, deoarece marca 
solicitată conţine numele de familie „CELENTANO", persoana terţă - Adriano 
Celentano, fiind concomitent şi titular al mărcilor internaţionale  ADRIANO   
CELENTANO  nr.   807886  din  2003.04.17   şi nr. 909315 din 2006.02.01, în 
conformitate cu art.47 al Legii nr.38/2008 privind protecţia mărcilor, a contestat 
înregistrarea acestei mărci. 
Examinînd contestaţia şi probele prezentate de părţi, Comisia de Contestaţii 
AGEPI a hotărît de a respinge cererea de înregistrare a mărcii  depusă de către 
Zarkhin Mark Grigorovich, anume în temeiul art.8 alin.(4) lit. c) din Legea privind 
protecţia mărcilor, la care s-a făcut referire  mai sus. 

 Concluziile şi argumentele instanţei referitor la netemeinicia aplicării 
acestei norme juridice sunt nefondate.. 

Prima instanţă a considerat că utilizarea numelui de familie „Celentano" nu 
permite de a identifica persoana, deoarece nu este indicat prenumele, iar acest 
nume este purtat de multe persoane deoarece este răspîndit printre originarii din 
regiunea italiană Napoli. 

În această ordine de idei instanţa de recurs menţionează că, reieşind din 
prevederile art.8(4)c) al Legii nr.38/2008 instanţa urma să ţină cont nu de numărul 
de persoane ce poartă acest nume, ci de faptul cîte dintre aceste persoane cu acelaşi 
nume pot fi apreciate personalităţi notorii în Republica Moldova. Referirea 
instanţei la artistul şi pictorul Bernardo Celentano nu poate fi reţinută deoarece 
afară de persoanele de artă şi specialişti din domeniu este puţin probabil ca cineva 
din Republica Moldova să cunoască această persoană, iar filmele care îl au drept 
protagonist pe Adriano Celentano, ce au intrat în fondul cultural mondial şi 
reprezintă clasica cinematografiei, cu certitudine au fost vizionate de majoritatea 
populaţiei Republicii Moldova. 

  Mai mult ca atît, instanţa de judecată nu a ţinut cont de faptul că afară de 
elementul „CELENTANO" marca solicitată nu conţine careva alte elemente 
distinctive, respectiv probabilitatea confuziei este categorică. Astfel, nici cuvîntul 
„PIZZA", nici steagul Republicii Italiene nu pot beneficia de protecţie separată 
pentru o marcă ce acoperă genul de activitate al reclamantului. Cu alte cuvinte, 



anume elementul „CELENTANO" este elementul ce oferă distinctivitate mărcii şi 
va fi recunoscut de consumatorul larg. Mai mult decît atît, în cadrul dezbaterilor 
judiciare 
 s-a constatat cu certitudine că în localurile reţelei de restaurante corespunzătoare 
au fost utilizate imaginea intervenientului accesoriu Adriano Celentano  (f.d.86). În 
asemenea circumstanţe concluzia primei instanţe privind imposibilitatea 
confundării cunoscutului nume Adriano Celentano, poartă un caracter vădit eronat. 

Astfel, din considerentele sus-menţionate şi avînd în vedere faptul că 
circumstanţele pricinii au fost constatate pe deplin de către prima instanţă, însă 
normele de drept material au fost aplicate eronat, nefiind necesară verificarea 
suplimentară de dovezi, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursurile, de a casa hotărîrea 
primei instanţe, cu pronunţarea unei noi hotărîri, de respingere a acţiunii.  

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. c), art. 419 CPC al RM, Colegiul 
civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 
d e c i d e : 

 
Se admit recursurile declarate de Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi de reprezentantul lui Adriano Celentanto – „BrevetMarcService” 
S.R.L.. 

Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 27 ianuarie 2011 cu 
pronunţarea unei noi hotărîri, prin care acţiunea lui Zarkin Mark împotriva 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenient accesoriu Adriano 
Celentano, cu privire la anularea hotărîrii şi obligarea înregistrării mărcii, se 
respinge ca neîntemeiată. 

Decizia este irevocabilă  de la pronunţare. 
 
Preşedintele şedinţei, judecător       /semnătura/          Vera Macinskaia 
 
Judecători                                       /semnătura/  Tatiana Vieru 
 
/semnătura/  Eugenia Fistican   

 
Copia corespunde originalului 

 


