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dosarul nr.2ra-1265/ 15 
Prima instanta: M. Ciugureanu ....----

DECIZIE 

17 iunie 2015 mun. Chi~inau 

Colegiul civil, comercial ~i de contencios administrativ largit 
al Cuqii Supreme de Justitie 

in componenta: 
Pre~edintele ~edintei, judecatorul Tatiana Vieru, 
Judecatorii Tamara Chi~ca-Doneva, Valentina Clevadi, 

Iurie Bejenaru, Oleg Stemioala, 

examinind recursul dec1arat de Agentia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuala a Republicii Moldova ~i recursul dec1arat de Balan Daniela, 

in pricina civila la cererea de chemare in judecata inaintata de societatea 
comerciala "Algeli-Gust" societate cu raspundere limitata impotriva Agentiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova, intervenient accesoriu, 
Balan Daniela privind anularea actelor, 

impotriva hotaririi Cuqii de Apel Chi~inau din 12 februarie 2015, prin care 
actiunea a fost admisa. 

constata 

La data de 24 aprilie 2014, societatea comerciala "AIgeli-Gust" societate cu 
raspundere limitata s-a adresat cu cerere de chemare in judecata impotriva 
Agentiei de Stat pentru Proprietatea IntelectuaIa a Republicii Moldova, 
intervenient accesoriu, Balan Daniela privind anularea actelor. 

in motivarea actiunii a indicat rec1amantul ca prin hotararea Comisiei de 
Contestatii a Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala din 27.01.2014 a 
fost respinsa revendicarea contestatarului impotriva inregistrarii marcii combinate 
"D Danielle" nr. depozit 030541 din 27.01.2012, depusa in temeiul art.47 alin. (1) 
al Legii nr.38/2008 privind protectia marcilor ~i a fost lasata in vigoare decizia 
Departamentului marci, modele ~i desene industriale al Agentiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuala din 12.08.2013 privind inregistrarea marcii nr. depozit 
030541 (nr. inregistrarii 25240) din 27.01.2012, pentru servicii din clasa 35, 44 ~i 
45, solicitant, Balan Daniela. 

Considera rec1amantul ca hotararea Comisiei de contestatii a Agentiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuala este ilegala din urmatoarele considerente. 

Reclamantul activeaza sub imaginea "D by Danielle" ~i presteaza servicii 



, ., 

"frizerii ~i alte servicii ale cabinetelor de cosmetica", "restaurante" inca din anul 
2010, data inregistrarii companiei fiind 16 iunie 2009. 

Rec1amantul a indicat ca desemnarea soli citata spre Inregistrare "D 
Danielle", depusa de Balan Daniela, reprezinta 0 marca identica cu ceea care a 
fost creata ~i utilizata de catre compania SC "AIgeli-Gust" SRL, cu mult inainte 
de solicitarea de inregistrare a marcii de catre intervenientul accesoriu, Balan 
Daniela. Intru sustinerea dreptului anterior au fost prezentate probe care confirma 
argumentele invocate ~i anume: contractul din 22.03.2010, incheiat intre II "Nica 
Ghenadie" ~i administratorul ~i fondatorul rec1amantului, SC "AIgeli-Gust" SRL, 
Cuhal Elena, privind prestarea serviciilor pentru elaborarea mochetului de 
publicitate exterioara cu schita mochetului; contractul nr. 9012 din 16.06.2010 
privind transportarea de~euri1or menajere solide, incheiat intre 1M "Regia 
autosalubritate" ~i SC "AIgeli-Gust" SRL, cu indicarea in contract a amplasarii 
obiectului salon "D by Danielle"; contractul nr. 102034280 din 17.08.2010 
privind prestarea serviciilor de inregistrare ~i mentinere a numelui de domen: 
www.danlelle.mdinzona.md; contractu I de prestare a serviciului de publicitate 
din 28.09.2010, prin plasarea materialului publicitar in revista ,,15 minute"; 
contractul de plasare a materialului publicitar pe pagina-web: 
www.allmoldova.md din 28.09.2010, inc1usiv, material publicitar plasat pe 
pagina-web: www.allmoldova.md ; contractul de prestari servicii de distributie a 
materialelor publicitare din 10.11.2010 incheiat Intre SC "Linella" SRL ~i SC 
"AIgeli-Gust" SRL; contractul din 29.11.2010 incheiat intre II "Nica Ghenadie" ~i 
Cuhal Elena privind prestarea serviciilor pentru executarea publicitatii exterioare. 

Mai mentioneaza reclamantul, ca intervenientul accesoriu a preluat atit 
marca, elt ~i modul sau de utilizare, fapt ce demonstreaza rea-credinta acestuia. 

Considera ca Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala nu a luat In 
consideratie faptul ca inregistrarea marcii "D Danielle" pentru servicii identice cu 
serviciile pe care Ie presteaza rec1amantul va aduce atingere dreptului anterior ~i 
pentru numele de domen: www.danielle.md ~i bunei reputatii (good will) ale 
companiei SC "AIgeli-Gust" SRL, care activeaza ~i utilizeaza aceasta marca pe 
teritoriul Republicii Moldova din anu12010. 

A mai indicat reclamantul ca Agentia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuala nu a luat in consideratie faptul ca to ate sursele de informatii 
prezentate de catre Balan Daniela, pe care au fost bazate conc1uzii Comisiei 
privind utilizarea marcii de catre Balan Daniela, se refera la utilizarea marcii 
"Danielle Style", ci nu "D Danielle", marca care a fost contestata de rec1amant. 

Drept temei pentru admiterea cererii de anulare a hotararii Comisiei de 
Contestatii a Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala din 27.01.2014 ~i a 
deciziei Departamentului marci, modele ~i desene industriale al Agentiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuala din 12.08.2013 a invocat SC "AIgeli-Gust" SRL 
art. 8 alin. (4) lit. a) ~i b) din Legea nr. 38/2008 privind protectia marcilor. 

Cere SC "Algeli-Gust" SRL, anularea deciziei Departamentului marci, 
modele ~i desene industriale din cadrul Agentiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuala din 12 august 20 13 ~i hotararii Comisiei de Contestatii a Agentiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuala din 27 ianuarie 2014. 
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Prin hotarirea Curtii de Apel Chi~inau din 12 februarie 2015, actiunea a fost 
admisa ~i au fost anulate decizia Departamentului marci, modele ~i desene 
industriale din cadrul Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala din 12 
august 2013, privind inregistrarea marcii nr. 25240 "D Danielle", dupa Balan 
Daniela ~i hotararea Comisiei de Contestatii a Agentiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuala din 27 ianuarie 2014 prin care s-a respins revendicarea SC ,,AIgeli
Gust" SRL ~i s-a mentinut decizia Departamentului marci, modele ~i desene 
industriale din cadrul Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala din 12 
august 2013, privind inregistrarea marcii nr. 25240 "D Danielle", dupa Balan 
Daniela. 

La data de 02 aprilie 2015, Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala 
a declarat recurs impotriva hotaririi Curtii de Apel Chi~inau din 12 februarie 
2015, solicitind admiterea cererii de recurs ~i casarea hotaririi, cu pronuntarea 
unei noi hotariri prin care cererea de chemare in judecata sa fie respinsa ~i sa fie 
mentinute in vigoare decizia Departamentului marci, modele ~i desene industriale 
din cadrul Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala din 12 august 2013 ~i 
hotararea Comisiei de Contestatii a Agentiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuala din 27 ianuarie 2014. 

In motivarea recursului, a invocat recurentul ca hotarirea primei instante 
este ilegala ~i neintemeiata, fiind incalcate ~i aplicate eronat normele de drept 
material. Instanta a aplicat 0 lege care nu trebuia sa fie aplicata, precum ~i a 
interpretat in mod eronat legea. 

La data de 10 aprilie 2015, Balan Daniela a declarat recurs impotriva 
hotanrii Curtii de Apel Chi~inau din 12 februarie 2015, solicitind admiterea 
cererii de recurs cu mentinerea hotararii Comisiei de Contestatii a Agentiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuala din 27 ianuarie 2014. 

In motivarea recursului, a invocat recurentul di hotarirea primei instante 
este ilegala ~i neintemeiata, fiind incalcate ~i aplicate eronat normele de drept 
material ~i procedural. 

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial ~i de contencios 
administrativ largit al Curtii Supreme de Justitie considera recursul declarat de 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala ~i recursul declarat de Balan 
Daniela intemeiate ~i care urmeaza a fi admise ~i casata hotarirea primei instante, 
cu pronuntarea unei noi hotariri prin care actiunea sa fie respinsa. 

In conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) Cod de procedura civila, instanta, 
dupa ce judeca recursul, este in drept sa admita recursul ~i sa caseze integral sau 
partial decizia instantei de apel ~i hotanrea primei instante , pronuntmd 0 noua 
hotarire. 

Potrivit prevederilor art. 434 alin. (l) Cod de procedura civila, recursul se 
declara in termen de 2 luni de la data comunicarii hotaririi sau a deciziei integrale. 

Examinind inscrisurile anexate la dosar, Colegiul civil, comercial ~i de 
contencios administrativ largit al Curtii Supreme de Justitie retine ca hotarirea 
Curtii de Apel recurata a fost pronuntata la 12 februarie 2015 ~i remisa partilor la 
23 februarie 2015. Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a depus cerere 
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de recurs la 02 aprilie 2015, iar Balan Daniela la 10 aprilie 2015 ~i respectiv, 
recursurile se considera depuse m termen. 

Din materialele dosarului se constata ca prin hotararea Comisiei de 
Contestatii a Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala din 27.01.2014 a 
fost respinsa revendicarea contestatarului, SC "AIgeli-Gust" SRL, impotriva 
inregistrarii marcii combinate "D Danielle" nr. depozit 030541 din 27.01.2012 ~i 
a fost lasata in vigoare decizia Departamentului marci, modele ~i desene 
industriale al Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala din 12.08.2013 
privind inregistrarea marcii nr. depozit 030541 din 27.01.2012, pentru servicii din 
clasa 35, 44 ~i 45, solicitant, Balan Daniela. 

Astfel, la 24 aprilie 2014, SC "AIgeli-Gust" SRL a formulat cerere de 
chemare in judecata impotriva Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuala cu 
solicitarile sus-mentionate. , 

Curtea de Apel Chi~inau, in calitate de prima instanta a emis hotarirea 
respectiva. 

Potrivit prevederilor art. 442 alin. (1) Cod de procedura civila, judec1nd 
recursul declarat impotriva deciziei date in apel, instanta veri fica, in limitele 
invocate in recurs ~i in baza referintei depuse de catre intimat, legalitatea hotarlrii 
atacate, rara a administra noi dovezi. 

In temeiul normei precitate, Colegiul a examinat recursurile declarate de 
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala ~i Balan Daniela, ~i a apreciat 
hotanrea instantei ierarhic inferioara ilegaIa ~i neintemeiata din considerentele 
expuse mal JOS. 

Potrivit art. 3 din Legea privind protectia marcH nr. 38 - XVI din 
29.02.2008, drepturile asupra marcii smt dobindite ~i protejate pe teritoriul 
Republicii Moldova prin: 

a) inregistrare in conditiile prezentei legi; , 
b) inregistrare intemationala conform Aranjamentului de la Madrid privind 

inregistrarea intemationala a marcilor din 14 aprilie 1891, denumit in continuare 
Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de 
la Madrid privind inregistrarea intemationala a marcilor din 27 iunie 1989, 
denumit in continuare Protocolul referitor la Aranjament; 

c) recuno~terea marcii ca fiind notorie. 
Prin urmare, Colegiul a constat ca la data de 29 aprilie 2010, SC "AIgeli

Gust" SRL a depus la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectualacerere de 
inregistrare a marcH "D by Danielle", nr. de depozit 027066. 

Din motiv ca SC "AIgeli-Gust" SRL nu a achitat taxa de inregistrare ~i 
eliberare a certificatului de inregistrare a marcii, a~a cum prevede pct. 21 din 
Regulamentul privind procedura de depunere, examinare ~i inregistrare a 
marci I or, aprobat prin Hotadrea Guvemului nr. 488 din 13.08.2008, Agentia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuala, in temeiul pct. 26 din regulament, la 03 
octombrie 2011, a considerat cererea retrasa. Decizia respectiva a fost publicata m 
Buletinul oficial de proprietate industriala nr. 1112011. 

Colegiul precizeaza ca SC "AIgeli-Gust" SRL nu a contestat decizia prin 
care cererea de inregistrare a marcii "D by Danielle", nr. de depozit 027066, a fost 
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considerata retrasa. 
Ulterior, la data de 27 ianuarie 2012, Balan Daniela a depus la Agentia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuala cerere de inregistrare a marcii "D Daniell", 
nr. de depozit 030541. Constatind ca nu exista nici un impediment, autoritatea a 
acceptat cererea ~i a efectuat inregistrarea propriu-zisa a marcii "D Daniell", 
decizia fiind publicata in Buletinul oficial de proprietate industriaIa nr. 5/2012. 

Concomitent, a~a cum nu infirma nici recurentii, pe parcursul anilor 2010 
2012, SC "AIgeli-Gust" SRL, intens ~i continuu a promovat marca "D by 
Danielle", aceasta insa, lara a fi inregistrata in conditiile legii (art. 3 lit. a) din 
Legea privind protectia marcii), la Agentia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuala. 

in cadrul judecarii pricinii, SC "AIgeli-Gust" SRL a prezentat un ~ir de 
presupuse dovezi in favoarea afirmatiilor vis - a - vis de promovarea marcii "D 
by Danielle", enumerate mai sus, in baza carora, instanta ierarhic inferioara a 
constatat existenta dreptului SC "AIgeli-Gust" SRL asupra marcii. 

Colegiul considera eronata aprecierea instantei ierarhic inferioara, or, art. 3 
al Legea privind protectia marcii, citat supra, statueaza expres modalitatile de 
dobandire ~i protejare 

.. .-.- -.00 
pe. teritoriul RepublicifMOIdova -a---crreptUrilor--asupra 

~_._. __ --._~ __ .. ~ 

"lriarcii, iar reclamantul SC "AIgeli-Gust" SRL, nu indepline~te niciunul. A~adar, 
n1fS:au constatat nici elemente de notorietate a marcii "D by Danielle", nici 

existenta vreunei inregistrari intemationale conform Aranjamentului de la Madrid 
sau Protocolului referitor la Aranjament ~i nici existenta vreunei inregistrari a 
dreptului conform Legii privind protectia marcilor. 

Colegiul reitereaza ca cererea SC "AIgeli-Gust" SRL, de inregistrare a 
marcii "D by Danielle", nr. de depozit 027066, la 03 octombrie 2011, a fost 
considerata de Agentia de Stat pentru Proprietatea IntelectuaHi, retrasa. Decizie 
publicata in Buletinul oficial de proprietate industriaIa nr. 1112011. 

in context, instanta de recurs precizeaza ca decizia prin care cererea SC 
"AIgeli-Gust" SRL de inregistrare a marcii "D by Danielle", nr. de depozit 
027066 a fost considerata retrasa este anterioara cererii de inregistrare a marcii "D 
Daniell", nr. de depozit 030541, depusa de Balan Daniela la Agentia de Stat 
pentru Proprietatea IntelectuaIa, la 27 ianuarie 2012. 

Subsecvent, potrivit art. 33 alin. (1) ~i (3) al Legii privind protectia 
marcilor, orice persoana care a depus reglementar 0 cerere de inregistrare a unei 
marci intr-un stat sau pentru un stat parte la Conventia de la Paris sau la Acordul 
de instituire a Organizatiei Mondiale a Comertului, dupa caz, ori succesorul de 
drepturi al acestei persoane beneficiaza, la depunerea in AGEPI a cererii de 
Inregistrare a aceleia~i marci pentru produse ~i/sau servicii identice cu sau 
cuprinse in cele pentru care a fost depusa cererea, de un drept de prioritate pentru 
un termen de 6 luni, incepind cu data de depozit a primei cereri de inregistrare a 
marcii. 

Va fi considerata ca prima cerere, a carei data de depozit va fi punctul de 
plecare al termenului de prioritate, 0 cerere ulterioara, depusa la AGEPI, pentru 
acee~i marc a pentru produse ~i/sau servicii identice cu cele dintr-o prima cerere 
anterioara cu conditia ca, la data de depozit a cererii ulterioare, cererea anterioara 
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sa fi fost retrasa, abandonata sau respinsa lara sa fi fost supusa examenului public 
~i lara sa fi lasat sa subziste careva drepturi valabile, precum ~i sa nu fi constituit 
inca temei de revendicare a dreptului de prioritate. 

Cererea anterioara nu va mai putea constitui, in acest caz, temei pentru 
revendicarea dreptului de prioritate. 

In aceea~i ordine de idei, Colegiul sesizeaza ca SC "AIgeli-Gust" SRL a 
invocat drept temei pentru anularea hotararii Comisiei de Contestatii a Agentiei 
de Stat pentru Proprietatea IntelectuaIa din 27.01.2014 ~i a deciziei Agentiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuala din 12.08.2013, prevederile art. 8 alin. (4) lit. 
a) ~i b) allegii nominalizate. 

AstfeI, art. 8 alin. (4) lit. a) ~i b) allegii, statueaza ca 0 marc a este refuzata 
la inregistrare ~i in cazul cind: 

a) drepturile, decurgind dintr-un semn folosit in circuitul comercial, au fost 
dobindite pina Ia data de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, 
pina la data prioritatii invocate in sprijinul cererii, in cazul in care acest semn 
confera proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei marci ulterioare; 

b) aduce atingere unui drept anterior, altul dedt cele mentionate la lit.a) din 
prezentul alineat ~i la alin.(2), in special dreptului la nume, dreptului la imagine, 
unui drept de autor, dreptului la 0 indicatie geografica sau la 0 denumire de 
origine protejata, la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt drept de 
proprietate industriaIa protejat conform legii. 

In contextul celor constatate ~i a normelor legale pertinente spetei, 
invederate de instanta de recurs, articolul precitat nu este aplicabil spetei, or, SC 
"AIgeli-Gust" SRL nu detine niciun drept asupra marcii "D by Danielle", obtinut 
sau protejat in conditiile art. 3 al legii. Mai mult, dreptul asupra marcii "D 
Daniell" a fost obtinut de recurenta, Balan Daniela, inclusiv, in conditiile art. 33 
alin. (1) ~i (3) al aceluia~i act legislativ. 

A vind in vedere circumstantele expuse, Colegiul civil, comercial ~i de 
contencios administrativ largit al Curtii Supreme de Justitie ajunge la concluzia ca 
hotarirea Curtii de Apel Chi~inau din 12 februarie 2015, este ilegala ~i 
neintemeiata, motiv pentru care admite recursul declarat de Agentia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuala ~i recursul declarat de Balan Daniela ca intemeiate, 
caseaza hotarirea Curtii de Apel Chi~inau, in calitate de prima instanta ~i pronunta 
o noua hotarire prin care respinge cererea de chemare in judecata formulata de SC 
"AIgeli-Gust" SRL, ca neintemeiata. 

In conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) Cod de procedura civila, Colegiul 
civil, comercial ~i de contencios administrativ largit al Curtii Supreme de Justitie, 

decide 

Se admite recursul declarat de Agentia de Stat pentru Proprietatea 
IntelectuaIa a Republicii Moldova ~i recursul declarat de Balan Daniela. 

Se caseaza hotarirea Curtii de Apel Chi~inau din 12 februarie 2015, in 
pricina civila la cererea de chemare in judecata inaintata de societatea comerciala 
"AIgeli-Gust" societate cu raspundere limitata impotriva Agentiei de Stat pentru 
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Proprietatea IntelectuaUi a Republicii Moldova, intervenient accesoriu, Balan 
Daniela privind anularea actelor, pronunpnd 0 noua hotarire prin care: 

Se respinge actiunea inaintata de societatea comerciaIa· "AIgeli-Gust" 
societate cu raspundere limitata impotriva Agentiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuala a Republicii Moldova, intervenient accesoriu, Balan Daniela privind 
anularea actelor, ca neintemeiata. 

Decizia este irevocabila din momentul emiterii. 

Pre~edintele ~edintei, Tatiana Vieru 
judecatorul 
ludecatorii Tamara Chi~ca-Doneva 

Valentina Clevadi 

Iurie Bejenaru 

Copia cores ~~~"'""f'(a:;+t;;lan;::;::;a Vieru 
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