
 

                                                                                     dosarul nr. 2r-4/10 

prima instanţă: A.Minciuna 

 

 

D E C I Z I E 

 

 

20 ianuarie 2010                                                                     mun.Chişinău  

 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

 

în componenţă:  

Preşedintele şedinţei, judecătorul Nicolae Clima 

Judecătorii     Tamara Chişcă-Doneva, Iulia Sîrcu 

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Ghenadie 

Palamarciuc, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a OOO „Proliv” 

împotriva lui Ghenadie Palamarciuc şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la contestarea actului administrativ, împotriva hotărîrii 

Curţii de Apel Chişinău din 26 iunie 2009 prin care acţiunea a fost admisă parţial 

 

c o n s t a t ă 

 

La 2 martie 2009 OOO „Proliv” a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva lui Ghenadie Palamarciuc şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la contestarea actului administrativ.  

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că prin decizia Comisiei de 

Contestări a AGEPI din 11 februarie 2009 a fost respinsă contestaţia ООО 

Iujnaya Manufactura „PROLIV” prin care s-a solicitat respingerea înregistrării 

depozitului 021440. 

Contestaţia a fost depusă din motiv că cererea de înregistrare a mărcii, 

depozit 021440 PROLIV, solicitată pentru produse identice, cu denumirea de 

întreprindere PROLIV, încalcă drepturile exclusive asupra acesteia, stipulate prin 

art. 8 al Convenţiei de la Paris, precum şi încalcă drepturile altor importatori de 

buna-credinţa din Republica Moldova fiind dus în eroare consumatorul. 

Cere reclamantul OOO „Proliv” anularea Deciziei Comisiei de Contestaţii 

AGEPI din 11 februarie 2009 şi transmiterea depozitului marca nr. 021440 pe 

numele său. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 26 iunie 2009 acţiunea a fost 

admisă parţial cu anularea deciziei Comisiei de Contestaţii AGEPI din 11 

februarie 2009 şi obligarea AGEPI de a nu înregistra marca PROLIV ПРОЛИВ, 



 

depozit nr.021440 din 20 iunie 2007 după Ghenadie Palamarciuc, în rest acţiunea 

a fost respinsă. 

La 11 august 2009 Ghenadie Palamarciuc a depus cerere de recurs 

împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii 

primei instanţe cu emiterea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie respinsă. 

Recurentul Ghenadie Palamarciuc, în motivarea recursului a indicat că la 

examinarea cauzei instanţa de judecată eronat a dat apreciere probelor anexate la 

dosar şi eronat a aplicat legea materială care guvernează raportul juridic litigios. 

Recurentul Ghenadie Palamarciuc, în şedinţa instanţei de recurs a susţinut 

recursul şi a cerut admiterea acestuia cu casarea hotărîrii primei instanţe şi 

emiterea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie respinsă. 

Reprezentantul intimatului OOO „Proliv” – Iulia Ciubuc, în şedinţa 

instanţei de recurs a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei 

instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intimatului AGEPI – Liviu Sibov, în şedinţa instanţei de 

recurs, a cerut admiterea recursului declarat de Ghenadie Palamarciuc. 

Audiind părţile, 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 alin.(1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei 

instanţe. 

Conform art.2 alin.(1) al Convenţiei de la Paris din 20 martie 1893 pentru 

protecţia proprietăţii industriale, la care R. Moldova a aderat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, cetăţenii fiecărei ţări a uniunii se 

vor bucura în toate celelalte ţări ale uniunii, în ceea ce priveşte protecţia 

proprietăţii industriale, de avantajele pe care legile respective le acordă în prezent 

sau le vor acorda în viitor naţionalilor, aceasta fără a se prejudicia drepturile 

prevăzute în mod special de prezenta convenţie. În consecinţă, ei se vor bucura de 

aceeaşi protecţie ca naţionalii şi de aceleaşi mijloace legale de apărare împotriva 

oricărei atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi 

formalităţilor impuse naţionalilor. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că OOO „Proliv” s-a adresat în instanţa 

de judecată cu acţiune către Ghenadie Palamarciuc şi Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală prin care a solicitat anularea Deciziei Comisiei de 

Contestaţii AGEPI din 11 februarie 2009 şi transmiterea depozitului mărcii nr. 

021440 pe numele său. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că prima instanţa cu certitudine a stabilit circumstanţele raportului 

juridic litigios, şi anume că la 20 iunie 2007 de către Ghenadie Palamarciuc, la 

AGEPI a fost depusă cererea TM „Proliv”, marca verbala PROLIV ПРОЛИВ, 

pentru clasa 29 - „carne, peste, pasări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume 



 

conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, oua, lapte şi 

produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile”.  

Prin decizia din 11 februarie 2009 a Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a fost respinsă contestaţia nr.2923 din 29 

iulie 2008 a companiei Iujnaya Manufactura „Proliv” OOO, UA, împotriva 

înregistrării mărcii verbale „ПРОЛИВ PROLIV” nr. depozit 021440 din 20 iunie 

2007 şi acceptată înregistrarea mărcii „ПРОЛИВ PROLIV” conform cererii 

publicate. 

Instanţa de recurs conchide că prima instanţa corect a ajuns la concluzia de 

admitere a acţiunii invocînd în susţinerea poziţiei sale faptul că semnul contestat 

„Proliv” este identic cu denumirea întreprinderii OOO „Proliv”, înregistrată în 

mod reglementar  potrivit certificatului de înregistrare nr.444019 din 18 martie 

2003, iar produsele lor sunt cunoscute pe piaţa Moldovei (conserve de peşte), 

achiziţionate dintr-un centru comercial din Chişinău, contractele de colaborare 

fiind încheiate începînd cu anul 2003 (f.d.40-43). Din aceste motive admiterea 

cererii de înregistrare a mărcii verbale „ПРОЛИВ PROLIV” nr. depozit 021440 

din 20 iunie 2007 va încălca drepturile exclusive asupra mărcii comerciale a 

companiei Iujnaya Manufactura „Proliv” OOO, UA. 

Conform art. 7 alin.(3) lit.a) din Legea privind mărcile, 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. 

Conform art.6
septies

 alin.(1) al Convenţiei de la Paris din 20 martie 1893 

pentru protecţia proprietăţii industriale, la care R. Moldova a aderat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, dacă agentul sau reprezentantul 

celui care este titularul unei mărci într-una dintre ţările uniunii va cere, fără 

autorizaţia acestui titular, înregistrarea pe propriul său nume a mărcii respective 

în una sau mai multe din aceste ţări, titularul va avea dreptul să se opună 

înregistrării cerute sau să reclame radierea ei sau, dacă legea ţării îngăduie 

aceasta, să ceară transferul înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în care 

agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale. 

Din cele relatate urmează a fi respins argumentul recurentului precum că 

societatea Iujnaya Manufactura „Proliv” OOO, UA nu este cunoscută pe teritoriul 

R. Moldova şi că înregistrînd marca „PROLIV ПРОЛИВ” pe teritoriul R. 

Moldova ar pune într-o situaţie nefavorabilă alte persoane cu încălcarea 

condiţiilor de concurenţă liberă. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

reţine că prima instanţa cu certitudine a constatat că SC „Sesmir Companie”, al 

cărei fondator este Ghenadie Palamarciuc şi care a solicitat înregistrarea mărcii 

verbale „Proliv”, nu are ca gen de activitate producerea conservelor din peşte şi 

careva dovezi în confirmarea acestui fapt nu au fost prezentate. 

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

Justiţie mai reţine că prima instanţa corect a concluzionat că depozitul mărcii 

contestate nr.021440 nu corespunde esenţei juridice a unei mărci, fapt ce va duce 



 

în eroare consumatorul, deoarece marca nu va putea servi la deosibirea produselor 

sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei 

persoane fizice sau juridice. 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că hotărîrea primei 

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

neîntemeiate şi similare argumentelor invocate în prima instanţă, Colegiul civil şi 

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

respinge recursul declarat de către Ghenadie Palamarciuc şi de a menţine 

hotărîrea primei instanţe. 

În conformitate cu art.417 alin.(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 Ghenadie Palamarciuc. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 26 iunie 2009, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a OOO „Proliv” împotriva lui Ghenadie 

Palamarciuc şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la 

contestarea actului administrativ. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei,     Nicolae Clima 

Judecătorul 

Judecătorii       Tamara Chişcă-Doneva 

 

         Iulia Sîrcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


