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Prima instanţă, Curtea de Apel Chişinău: Gh. Creţu                           Dosarul nr. 2r-262/09 

 

D E C I Z I E 

11 noiembrie 2009                                                                     mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Vera Macinskaia 

Judecătorii – Tamara Chişcă-Doneva şi Valeriu Arhip 

 

cu participarea: interpretului Lisovaia Ala; reprezentantului recurentului 

Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto” – Talambuţa Leonid în baza procurii 

din 25 februarie 2009 şi a mandatului nr. 37 din 28 octombrie 2009; reprezentantului 

intimatului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM – Patricia 

Bondarescu în baza procurii nr. 1120 din 17 iulie 2009,  

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de Societatea cu Răspundere 

Limitată „JC Auto”, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societatea cu Răspundere 

Limitată „JC Auto” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

şi intervenientului accesoriu Valeriu Macari cu privire la anularea hotărîrii din 17 

decembrie 2008 cu obligarea înregistrării mărcii combinate, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 17 iunie 2009, prin care acţiunea 

a fost respinsă 

c o n s t a t ă 

 

La 21 ianuarie 2009, Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto” a depus o 

cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM şi intervenientului accesoriu Valeriu Macari cu privire la anularea 

hotărîrii din 17 decembrie 2008 cu obligarea înregistrării mărcii combinate. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 17 aprilie 2007 persoana fizică 

Macari Valeriu a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM o 

cerere nr. de depozit 021056 privind înregistrarea mărcii combinate „AMC AVANT 

MOTOR COM JC AUTO” pentru produsele şi serviciile din clasele 12, 35, 37 

conform clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. Cererea a fost publicată 

în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 3/2008. 

Menţionează reclamantul că la 17 aprilie 2008 a depus o contestaţie la Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, prin care a solicitat să nu fie 

înregistrată marca combinată „AMC AVANT MOTOR COM JC AUTO” nr. de 

depozit 021056 din 17 aprilie 2007 după Macari Valeriu, deoarece înregistrarea 

acestei mărci împiedică acordarea legitimă a firmei „JC Auto” SRL a dreptului 

asupra mărcii identice conform cererilor nr. de depozit 022764 şi nr. 022765 din 26 

ianuarie 2008 pentru clasele 12, 35, 37 conform clasificării internaţionale a 

produselor şi serviciilor. 

Prin hotărîrea din 17 decembrie 2008 Comisia de Contestaţii a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a RM a respins contestaţia reclamantului din 17 
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aprilie 2008 şi a acceptat înregistrarea mărcii combinate „AMC AVANT MOTOR 

COM JC AUTO” nr. de depozit 021056 din 17 aprilie 2007 după Macari Valeriu 

pentru produsele şi serviciile revendicate în cerere din clasele 12, 35, 37 conform 

clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. 

Consideră reclamantul că hotărîrea Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a RM din 17 decembrie 2008 este neîntemeiată şi 

ilegală din următoarele considerente. 

La 16 ianuarie 2007, Camera Înregistrării de Stat a înregistrat Societatea cu 

Răspundere Limitată „JC Auto”. Astfel, titular legitim al denumirii de firmă „JC 

Auto” din 16 ianuarie 2007 este reclamantul fapt ce se confirmă prin Certificatul de 

Înregistrare MD 0061247. 

Marca solicitată de Macari Valeriu reprezintă denumirea de firmă a Societăţii cu 

Răspundere Limitată „JC Auto”, iar potrivit art. 7 alin. (3) al Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor, nu pot fi înregistrate ca marca semnele care 

reproduc denumiri de firmă (sau părţi ale lor) bine cunoscute în RM în cazul în care 

acestea nu aparţin persoanei care solicită înregistrarea mărcii. 

Însă, Comisia de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

RM prin hotărîrea din 17 decembrie 2008 a încălcat prevederile legale sus-citate, 

astfel acceptînd înregistrarea mărcii combinate „AMC AVANT MOTOR COM JC 

AUTO” pentru produsele şi serviciile din clasele 12, 35, 37 conform clasificării 

internaţionale pe numele lui Macari Valeriu. 

Faptul că denumirea de firmă şi semnul „JC Auto” sînt cunoscute pe teritoriul 

RM după compania „JC Auto” SRL se confirmă prin folosirea semnului la diferite 

obiecte: cărţi de vizită, mape, drapele, construcţii de expoziţii, publicarea 

avertismentului în diferite ediţii: „Makler Plus”, „Varo Inform Moldova”, „Auto - 

Info”, amplasarea semnului de pe pagini web. 

Mai mult decît atît, titularul legitim al numelui de domeniu www.jcauto.md este 

Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto” conform contractului nr. 07/12/2005 de 

prestare a serviciilor de înregistrare domenii în zona MD încheiat între registratorul 

naţional „MoldData” şi FPC „Primas” SRL. 

Invocă reclamantul că încă din anul 1997 firma „JC Auto” SRL (fosta „Primas”) 

producea diferite produse/servicii, care au devenit renumite în RM. Astfel, 

înregistrarea acestor mărci de către o altă persoană va induce în eroare consumatorul 

privind producătorul produselor/serviciilor fapt ce contravine art. 7 alin. (2) al Legii 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995. 

Macari Valeriu, fiind persoană fizică, încalcă regulile concurenţei. Acest 

argument se confirmă prin aceea că „AVANT MOTOR COM” SRL în persoana 

directorului Macari Valeriu în perioada de 20 ianuarie – 16 aprilie 2007 a achiziţionat 

produse/servicii de la Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto” în sumă mai 

mare de 40 000 lei fapt constatat prin 17 facturi fiscale. 

Depunerea cererii de către Macari Valeriu reprezintă un act de concurenţă 

neloială, care contravine art. 10 bis al Convenţiei de la Paris, care stipulează că va 

trebui să fie interzis orice fapte care sînt de natura să creeze, prin orice mijloc, o 

confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui 

concurent. 

Afirmă reclamantul că potrivit raportului de expertiză terminologică nr. 10 din 

29 aprilie 2009 efectuat de Centrul Naţional de Terminologie al Academiei de Ştiinţe 

http://www.jcauto.md/
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a Moldovei a fost constatat cu certitudine că denumirea mărcii comerciale „AMC 

AVANT MOTOR COM JC AUTO” conţine denumirea integrală a firmei „JC Auto” 

SRL, chiar dacă elementul de compunere auto este utilizat frecvent în diverse nume 

de companii, combinaţia de litere JC , care îl precedă personalizează denumirea în 

discuţie. Concomitent, marca comercială „AMC AVANT MOTOR COM JC AUTO” 

poate crea confuzie şi poate induce în eroare consumatorii de servicii. Mai mult se 

induce subliminal percepţia şi caracteristica primului brand prin cel de al doilea. 

Asemănare are rolul de formare a unei imagini false în mintea consumatorului. O 

astfel de influenţă se reflectă clar în tendinţa consumatorului de a cumpăra prin 

mijloace neloiale oferta celei de a doua companii. Consumatorii ar putea consider ca 

firma „JC Auto” SRL şi „AMC AVANT MOTOR COM JC AUTO” se află într-o 

relaţie (companie – mamă şi companie – fiică), ceea ce afectează identitatea şi 

diferenţierea acestora, adică principalele caracteristici ale unui brand. Astfel, prin 

expertiză s-a constatat că există în mod cert la nivelul consumatorului mediu riscul de 

confuzie între cuvinte în raport cu cuvintele distinctive şi dominante. 

De asemenea, indică reclamantul că pîrîtul a încălcat şi prevederile art. 17 alin. 

(3) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, care prevede că 

contestaţia împotriva înregistrării ori împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii se 

examinează în termen de 3 luni de la data depunerii ei. Adică, menţionează 

reclamantul că contestaţia a înaintat-o la 17 aprilie 2008, însă Comisia de Contestaţii 

a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM a emis hotărîrea abia la 17 

decembrie 2008. 

Astfel, nesoluţionarea în termen a contestaţiei de către pîrît constituie o lezare 

gravă a drepturilor Societăţii cu Răspundere Limitată „JC Auto”. 

Cere Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto” să fie anulată hotărîrea 

Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM din 

17 decembrie 2008 şi să fie obligată Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

RM să înregistreze marca combinată „JC Auto” şi marca verbală „JC” pe numele 

Societăţii cu Răspundere Limitată „JC Auto”.   

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 17 iunie 2009 acţiunea a fost respinsă. 

Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto” a declarat recurs împotriva 

hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii Curţii de Apel 

Chişinău din 17 iunie 2009 şi pronunţarea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie 

integral admisă. 

Recurentul Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto” a indicat că nu au fost 

dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite, concluziile 

primei instanţe, expuse în hotărîre, sînt în contradicţie cu circumstanţele pricinii, 

precum şi a fost aplicată o lege care nu trebuia să fie aplicată. 

Reprezentantul recurentului Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto” – 

Talambuţa Leonid, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul şi a cerut 

admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanţe şi pronunţarea unei noi hotărîri 

prin care acţiunea să fie integral admisă. 

Reprezentantul intimatului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

– Patricia Bondarescu, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 
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Intervenientul accesoriu Macari Valeriu, la şedinţa instanţei de recurs, nu s-a 

prezentat şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării, deşi procedura de citare 

legală a fost efectuată. 

 Conform art. 414 al. (1) CPC, neprezentarea în şedinţa de judecată a 

participantului la proces sau a reprezentantului, citaţi legal despre locul, data şi ora 

şedinţei, nu împiedică judecarea recursului. 

Audiind declaraţiile reprezentanţilor părţilor, studiind materialele dosarului, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

recursul întemeiat şi care urmează a fi admis cu casarea hotărîrii primei instanţe şi 

emiterea unei hotărîri noi cu privire la admiterea acţiunii din următoarele 

considerente. 

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

recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o hotărîre nouă 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.  

Din materialele dosarului rezultă că la 17 aprilie 2007 persoana fizică Macari 

Valeriu a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM o cerere nr. 

de depozit 021056 privind înregistrarea mărcii combinate „AMC AVANT MOTOR 

COM JC AUTO” pentru produsele şi serviciile din clasele 12, 35, 37 conform 

clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. Cererea a fost publicată în 

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 3/2008 (f.d. 69-70). 

La 17 aprilie 2008, recurentul a depus o contestaţie la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM, prin care a solicitat să nu fie înregistrată marca 

combinată „AMC AVANT MOTOR COM JC AUTO” nr. de depozit 021056 din 17 

aprilie 2007 după solicitantul Macari Valeriu, deoarece înregistrarea acestei mărci 

împiedică acordarea legitimă a firmei „JC Auto” SRL a dreptului asupra mărcii 

identice conform cererilor nr. de depozit 022764 şi 022765 din 26 ianuarie 2008.  

Prin hotărîrea din 17 decembrie 2008 Comisia de Contestaţii a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a RM a respins contestaţia reclamantului din 17 

aprilie 2008 şi a acceptat înregistrarea mărcii combinate „AMC AVANT MOTOR 

COM JC AUTO” nr. de depozit 021056 din 17 aprilie 2007 după Macari Valeriu 

pentru produsele şi serviciile revendicate în cerere din clasele 12, 35, 37 conform 

clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor (f.d. 61-68). 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că recursul Societăţii cu Răspundere Limitată „JC Auto” este întemeiat şi 

urmează a fi admis în sensul declarat din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 66 alin. (6) al Codului civil, persoana juridică a cărei 

denumire este înregistrată are dreptul să o utilizeze.  

Conform art. 24 alin. (1) al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 

845 din 03 ianuarie 1992, antreprenorul şi întreprinderea constituită de aceasta îşi 

desfăşoară activitatea sub o anumită firmă (denumire).  

Potrivit art. 7 alin. (2) şi (3) 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 elementele ale ei, semne false sau care ar putea induce în eroare 

consumatorul în privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora. 
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Nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care reproduc denumiri de firmă (sau părţi ale 

lor) bine cunoscute în Republica Moldova în cazul în care acestea nu aparţin 

persoanei care solicită înregistrarea mărcii. 

După cum rezultă din materialele dosarului Societatea cu Răspundere Limitată 

„JC Auto” îşi desfăşoară activitate sub denumirea „JC Auto” din 16 ianuarie 2007 

fapt ce se confirmă prin Certificatul de Înregistrare eliberat Camera Înregistrării de 

Stat (f.d. 75). 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM prin înregistrarea mărcii 

combinate „AMC AVANT MOTOR COM JC AUTO” nr. de depozit 021056 din 17 

aprilie 2007 după Macari Valeriu, va încălca grav dreptul exclusiv al recurentului de 

a dispune de denumirea de firmă dat fiind faptul că reieşind din art. 6 alin. (1) al Legii 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, 

titularul unei mărci, pe întreg termen de valabilitate a mărcii, are dreptul exclusiv de a 

dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a interzice altor 

persoane să folosească, fără consimţămîntul 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.  

Astfel, Macari Valeriu, obţinînd acordul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM la înregistrarea mărcii combinate „AMC AVANT MOTOR COM 

JC AUTO” va dispune de dreptul exclusiv, conform clasei 35 al clasificării 

internaţionale a produselor şi serviciilor, la folosirea mărcii comerciale în litigiu în 

scopuri de publicitate, adică să folosească panouri publicitare cu denumire analogică 

şi în aşa mod va fi încălcat dreptul exclusiv al companiei „JC Auto” SRL la folosirea 

denumirii de firmă prevăzut de art. 26 alin. (1) al Legii cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi nr. 845 din 03 ianuarie 1992, care stipulează că întreprinderea a cărei 

firmă a fost înregistrată în modul stabilit de prezenta Lege are dreptul exclusiv de a o 

utiliza în conformitate cu legislaţia, precum şi art. 25 alin. (1) lit. a) al aceleaşi Legi, 

care prevede că întreprinderea nu poate să folosească firma care coincide, sau după 

cum constată organul înregistrării de stat, se aseamănă cu firma altei întreprinderi, 

care este deja înregistrată. Adică, denumirea de firmă poate fi înregistrată ca marca 

comercială doar după titularul denumirii de firmă şi nici într-un caz după o altă terţă 

persoană.  

Prin urmare, din considerentul că „JC Auto” reprezintă denumirea de firmă a 

Societăţii cu Răspundere Limitată „JC Auto”, dreptul la înregistrarea combinaţiei 

date de cuvinte ca marcă comercială o are doar recurentul ca titular al cărei denumire 

de firmă a fost înregistrată în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.  

În conformitate cu prevederile art. 2 al Legii cu privire la protecţia concurenţei 

nr. 1103 din 30 iunie 2000, prin concurenţă neloială  - se subînţelege acţiunile 

agentului economic de a obţine avantaje neîntemeiate în activitatea de întreprinzător, 

ceea ce aduce sau poate aduce prejudicii altor agenţi economici sau poate prejudicia 

reputaţia lor în afaceri.  

Mai mult decît atît, după cum rezultă din înscrisurile la dosar Macari Valeriu 

prin depunerea cererii la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

privind înregistrarea mărcii combinate „AMC AVANT MOTOR COM JC AUTO” a 

manifestat un act de concurenţă neloială.  

Acest argument se confirmă prin aceea că „AVANT MOTOR COM” SRL în 

persoana directorului Macari Valeriu în perioada de 20 ianuarie – 16 aprilie 2007 a 



 6 

achiziţionat produse/servicii de la Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto” şi 

anume piese de schimb pentru automobile precum şi alte produse în sumă de peste 

40 000 lei fapt constatat prin 17 facturi fiscale anexate la materialele dosarului (f.d. 

48-60) şi contractului de livrare a mărfurilor nr. 11/04/02 din 11 aprilie 2007 (f.d. 

124-126). 

Conform art. 2 alin. (1) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, marca de produs şi marca de serviciu 

constituie orice semn sau orice combinaţie de semne, susceptibile de reprezentare 

grafică, ce serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau 

juridice de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. 

Astfel, potrivit raportului de expertiză terminologică nr. 10 din 29 aprilie 2009 

efectuat de Centrul Naţional de Terminologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a 

fost constatat că denumirea mărcii comerciale „AMC AVANT MOTOR COM JC 

AUTO” conţine denumirea integrală a firmei „JC Auto” SRL, chiar dacă elementul 

de compunere auto este utilizat frecvent în diverse nume de companii, combinaţia de 

litere JC , care îl precedă personalizează denumirea în discuţie. Concomitent, marca 

comercială „AMC AVANT MOTOR COM JC AUTO” poate crea confuzie şi poate 

induce în eroare consumatorii de servicii. Mai mult se induce subliminal percepţia şi 

caracteristica primului brand prin cel de al doilea. Asemănare are rolul de formare a 

unei imagini false în mintea consumatorului. O astfel de influenţă se reflectă clar în 

tendinţa consumatorului de a cumpăra prin mijloace neloiale oferta celei de a doua 

companii. Consumatorii ar putea consider ca firma „JC Auto” SRL şi „AMC 

AVANT MOTOR COM JC AUTO” se află într-o relaţie (companie – mamă şi 

companie – fiică), ceea ce afectează identitatea şi diferenţierea acestora, adică 

principalele caracteristici ale unui brand (f.d. 97-99).  

Prin urmare, prin raportul de expertiză s-a constatat faptul că există riscul de 

confuzie între denumirea de firmă „JC Auto” SRL şi „AMC AVANT MOTOR COM 

JC AUTO” ce poate induce în eroare consumatorii de servicii. 

Astfel, Macari Valeriu, înregistrînd după sine marca combinată în care se 

conţine combinaţia de cuvinte „JC Auto”, va induce în eroare consumatorii, care se 

folosesc de produsele şi serviciile Societăţii cu Răspundere Limitată „JC Auto”, 

precum că firmă „JC Auto” SRL şi „AMC AVANT MOTOR COM JC AUTO” este 

una şi aceeaşi întreprindere sau o filială a recurentului. 

Cu atît mai mult cu cît, recurentul a anexat suficiente probe că Societatea cu 

Răspundere Limitată „JC Auto” este destul de bine cunoscută pe teritoriul RM (f.d.6-

47, 100-123). 

Astfel, luînd în vedere împrejurările litigiului dat raportate la normele legale sus-

citate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că hotărîrea Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a RM din 17 decembrie 2008 este neîntemeiată şi ilegală şi care urmează 

a fi anulată cu obligarea intimatului să înregistreze marca combinată „JC Auto” şi 

marca verbală „JC” pe numele Societăţii cu Răspundere Limitată „JC Auto” conform 

cererilor de înregistrării a mărcii nr. de depozit 022764 şi nr. 022765 din 26 ianuarie 

2008 pentru clasele 12, 35, 37 conform clasificării internaţionale a produselor şi 

serviciilor. 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, circumstanţele 

pricinii au fost stabilite de către prima instanţă, însă normele de drept material au fost 
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aplicate eronat şi nu este necesară verificarea suplimentară a cărorva dovezi, Colegiul 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia 

de a admite recursul, de a casa hotărîrea primei instanţe şi de a emite o hotărîre nouă, 

prin care acţiunea Societăţii cu Răspundere Limitată „JC Auto” împotriva Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM şi intervenientului accesoriu Valeriu 

Macari cu privire la anularea hotărîrii din 17 decembrie 2008 cu obligarea 

înregistrării mărcii combinate de admis integral. 

În conformitate cu art. 417 alin.(1) lit. c), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e 

 

Se admite recursul declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto”. 

Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 17 iunie 2009, în pricina civilă 

la cererea de chemare în judecată a Societatea cu Răspundere Limitată „JC Auto” 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM şi intervenientului 

accesoriu Valeriu Macari cu privire la anularea hotărîrii din 17 decembrie 2008 cu 

obligarea înregistrării mărcii combinate, şi se emite o hotărîre nouă prin care: 

Se admite integral acţiunea Societăţii cu Răspundere Limitată „JC Auto” 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM şi intervenientului 

accesoriu Valeriu Macari cu privire la anularea hotărîrii din 17 decembrie 2008 cu 

obligarea înregistrării mărcii combinate. 

Se anulează hotărîrea Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM din 17 decembrie 2008. Se obligă Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a RM să înregistreze marca combinată „JC Auto” şi 

marca verbală „JC” pe numele Societăţii cu Răspundere Limitată „JC Auto” conform 

cererilor de înregistrării a mărcii nr. de depozit 022764 şi nr. 022765 din 26 ianuarie 

2008 pentru clasele 12, 35, 37 conform clasificării internaţionale a produselor şi 

serviciilor. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                      Vera Macinskaia 

 

Judecătorii                                                           Tamara Chişcă-Doneva 

 

                                                                            Valeriu Arhip 

 

 

 

 

 

 

 

 


