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 prima instanţă: Popova L.                                           Dosarul nr. 2r-52/08 

 

D E C I Z I E 

 

 2 aprilie 2008                                                                           mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ  

al Curţii supreme de Justiţie 

 

 în componenţă: 

 Preşedintele şedinţei, judecătorul: Dumitru Visternicean 

 Judecătorii: Galina Stratulat şi Sveatoslav Moldovan 

 examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

a societăţii cu răspundere limitată germane Plus Warenhandelsgesellschaft mbH 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea 

hotărârii, împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 6 noiembrie 2007, prin 

care acţiunea a fost admisă 

 

c o n s t a t ă 

 

 Societatea cu răspundere limitată germană Plus Warenhandelsgesellschaft 

mbH a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Apel din 29 

martie 2007. 

 Reclamantul, societatea cu răspundere limitată germană Plus 

Warenhandelsgesellschaft mbH, în motivarea acţiunii a indicat că a depus la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii 

internaţionale nr.850355 GRANDISO la produsele din clasa 30: pudre pentru 

pudinguri, creme şi crema gata de consum, gheaţă alimentară, pudre pentru gheaţă. 

 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin avizul de refuz 

provizoriu a respins cererea de înregistrare a mărcii pe motivul asemănării acesteia 

cu marca înregistrată de societatea cu răspundere limitată casa de comerţ 

„GRAND” din Federaţia Rusă.   

 Avizul de refuz provizoriu a fost contestat la Comisia de Apel a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care prin hotărârea din 29 martie 2007 a 

respins contestaţia. 

 Cu hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală nu este de acord din motivul că marca solicitată pentru înregistrare şi 

marca înregistrată „GRAND” se deosebesc sub aspect semantic, fonetic şi vizual, 

iar titularul ultimei nu este prezent pe piaţa Republicii Moldova. 

 Cere reclamantul societatea cu răspundere limitată germană Plus 

Warenhandelsgesellschaft mbH anularea hotărârii Comisiei de Apel a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 martie 2007. 

 Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 6 noiembrie 2007 acţiunea a fost 

admisă şi anulată hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
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Intelectuală din 29 martie 2007 prin care societăţii cu răspundere limitată germane 

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH i-a fost refuzată înregistrarea mărcii nr. IR 

850355 GRANDISO. 

 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus cerere de recurs 

împotriva hotărârii primei instanţe, cerând admiterea recursului, casarea hotărârii 

primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii. 

 Recurentul, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în motivarea 

recursului a indicat că prima instanţă a neglijat probele administrate şi nu a ţinut 

cont că marca GRANDISO este identică cu marca deja înregistrată GRAND, iar 

lipsa produselor respective nu poate servi temei pentru dreptului exclusiv. 

 Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală - 

Bondarescu Patricia, în şedinţa instanţei de recurs, recursul a susţinut şi a cerut 

admiterea acestuia cu casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri 

cu privire la respingerea acţiunii. 

 Reprezentantul intimatului-Mîndîcanu Emil, în şedinţa instanţei de recurs, a 

cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe, care este legală 

şi întemeiată. 

 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 motive: 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a) Codul de procedură civilă, instanţa, 

după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea 

primei instanţe. 

 În şedinţa de judecată s-a constatat că societatea cu răspundere limitată 

germană Plus Warenhandelsgesellschaft mbH la 3 martie 2005 a solicitat Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală protecţie juridică pe teritoriul Republicii 

Moldova a mărcii verbale GRANDISO IR 850335. 

 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a refuzat acordarea protecţiei 

juridice pe motivul că marca a cărei protecţie se solicitată  este asemănătoare cu 

marca internaţională GRAND IR 677618, titularul căreia este societatea cu 

răspunderea limitată casa de comerţ „GRAND” din Federaţia Rusă. 

 Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin 

hotărârea din 29 martie 2007 a respins contestaţia reprezentantului în proprietatea 

intelectuală a societăţii cu răspundere limitată germană Plus 

Warenhandelsgesellschaft mbH pe aceleaşi motive şi a menţinut în vigoare decizia 

din 21 septembrie 2006.  

 Societatea cu răspundere limitată germană Plus Warenhandelsgesellschaft 

mbH a contestat hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală din 29 martie 2007 în instanţa de judecată. 

Prima instanţă, examinând pricina sub toate aspectele, cu respectarea 

normelor de drept material, procedural şi apreciind probele administrate în 

conformitate cu art.130 Codul de procedură civilă a adoptat o hotărâre legală şi 

întemeiată. 

Argumentul recurentului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală că 

semnul GRAND se conţine integral în marca ulterioară – GRANDISO, iar 
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terminaţia ISO nu-i atribuie mărcii posterioare distinctivitate este apreciat ca 

declarativ din următoarele motive: 

Conform art.7 alin.(4) Legea privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr.588-XIII din 22.09.95, în calitate de mărci nu se înregistrează 

semnele identice sau similare care pot fi confundate. 

În conformitate cu art.118 Codul de procedură civilă, fiecare parte trebuie să 

dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor 

sale. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în procesul examinării 

pricinii nu a solicitat şi a prezentat instanţei de judecată avizul Centrului Naţional 

de Terminologie privind identitatea elementelor verbale şi semantice ale semnelor 

GRAND şi GRANDISO, sau un sondaj, care ar demonstra că aceste semne au 

acelaşi aspect fonetic, vizual, semantic şi pot fi confundate. 

Prin urmare, prima instanţă întemeiat a concluzionat că semnul GRANDISO 

solicitat de intimat să fie înregistrat ca marcă internaţională la produsele din clasa 

30, nu este identic cu marca GRAND, care beneficiază de protecţie juridică în 

Republica Moldova. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere că decizia primei 

instanţe este legală, iar argumentele invocate de către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală în cererea de recurs sunt neîntemeiate, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a 

respinge recursul, cu menţinerea hotărîrii primei instanţe.    

 În conformitate cu art.417, (1) lit.a), 419 Codul de procedură civilă, Colegiul 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e 

 

 Se respinge recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală. 

 Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 6 noiembrie 2007 în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere limitată 

germane Plus Warenhandelsgesellschaft mbH împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea hotărârii. 

 Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 Preşedintele şedinţei,                                    Dumitru Visternicean 

  

judecătorul:                                                   Galina Stratulat 

                                                                       

                                                                                Sveatoslav Moldovan  


