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                                                                                                    dosarul nr. 2r-24/12 

prima instanţă:  N. Traciuc 

 

                                             

                                                  D E C I Z I E 

 

 

23 mai    2012                                                                                                                    mun. Chişinău 

 

 

                                      Colegiul Civil  Comercial şi de Contencios Administrativ 

                                                     al Curţii Supreme de Justiţie 

 

 

în componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul  - Valeriu Doagă        

Judecătorii                                        -   Ion Corolevschi, Iuliana Oprea              

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de Cotidianul Independent 

Social-Politic „Moldova Independentă” SRL , în pricina civilă la cererea de chemare 

în judecată depusă de ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова"  împotriva 

Cotidianului Independent Social-Politic „Moldova Independentă" SRL privind  

interdicţia utilizării mărcii „Независимая Молдова"  şi la acţiunea reconvenţională 

înaintată  de Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova Independentă" SRL  

împotriva  ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова" privind recunoaşterea 

notorietăţii mărcii „Независимая Молдова" şi anularea înregistrării mărcii, 

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău  din  15 aprilie   2011    

 

                                                                                c o n s t a t ă 

 

La data de 8 aprilie 2010, ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова" a 

depus cerere de chemare în judecată împotriva Cotidianului Independent Social-

Politic „Moldova Independentă" SRL, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru  

Proprietatea Intelectuală cu privire la  obligarea  dispunerii  interdicţiei utilizării de 

către pârât a mărcii „Независимая Молдова", indiferent de caracterele în care acesta 

este expusă, precum şi dispunerea interdicţiei de editare, publicare şi difuzare 

consumatorilor a ziarului sau a oricărei alte publicaţii periodice care să conţină 

elementele mărcii „Независимая Молдова". 

In motivarea acţiunii  a indicat că, în conformitate cu prevederile statutare, 

aceasta în perioada 1995 - 2005 a editat şi a oferit consumatorilor ziarul cu denumirea 

„Независимая Молдова". 

La 11 mai 2005 a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  

cerere de înregistrare a mărcii de produs „Независимая Молдова", sub care se edita 

ziarul. Cererea a fost înregistrată de AGEPI cu numărul de depozit 016933 în 

Registrul naţional al cererilor de înregistrare a mărcilor. La 26 februarie 2007, 

AGEPI a admis cererea de înregistrare, a emis decizia de publicare a cererii 
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respective nr. 3014 din 2007.03.21 şi a asigurat publicarea acesteia în Buletinul 

Oficial de Proprietate Intelectuală nr.4/2007, pe numele ÎS „Publicaţia periodică 

Независимая Молдова".  

La 28.12.2005, Camera înregistrării de Stat a înregistrat două persoane 

juridice - „Casa editorială Moldova Suverană" SRL (IDNO 1005600063007) şi 

Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova Independentă" SRL (IDNO 

1005600063591).  

După înregistrare, persoanele juridice nominalizate au organizat editarea şi 

publicarea unui ziar cu denumirea „Независимая Молдова".  

ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова"  consideră că, pârâtul nu 

dispune de nici un document legal, prin care i s-ar fi acordat dreptul de utilizare a 

denumirii „Независимая Молдова" în ziarul pe care îl editează, publică şi difuzează 

consumatorilor.  

ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова" susţine că, acţiunile 

pârâtului lezează drepturile de proprietate intelectuală a reclamantului şi îi cauzează 

prejudiciu material direct, dat fiind că, publicarea concomitentă a două ziare cu 

aceeaşi denumire este imposibilă, ilegală şi ar fi în detrimentul consumatorului, 

generând confuzie. 

ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова" solicită de a obliga 

dispunerea interdicţiei utilizării de către pârât a mărcii „Независимая Молдова", 

indiferent de caracterele în care aceasta este expusă, precum şi dispunerea interdicţiei 

de editare, publicare şi difuzare consumatorilor a ziarului sau a oricărei alte publicaţii 

periodice care să conţină elementele mărcii „Независимая Молдова". 

La data de 23 septembrie 2010, Cotidianul Independent Social-Politic 

„Moldova Independentă" SRL a înaintat acţiune reconvenţională  împotriva  ÎS 

„Publicaţia periodică Независимая Молдова" cu privire la  anularea înregistrării 

mărcii verbale „Независимая Молдова", conform certificatului AGEPI nr. 19956, 

eliberat pe numele ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова", cu radierea ei 

din Registrul naţional al mărcilor, în baza nulităţii acesteia în privinţa tuturor 

produselor şi serviciilor din clasele revendicate, precum şi încasarea de la ÎS 

„Publicaţia periodică Независимая Молдова" a valoarii prejudiciului moral şi 

profesional în sumă de 10.000.000 lei. 

În motivarea acţiunii reconvenţionale, Cotidianul Independent Social-Politic 

„Moldova Independentă" SRL a menţionat că, marca, obţinută de ÎS „Publicaţia 

periodică Независимая Молдова", a fost înregistrată contrar prevederilor legale, 

deoarece, renumele denumirii ziarului editat de Cotidianul Independent Social-Politic 

„Moldova Independentă" SRL este un motiv absolut de refuz.  

La momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ÎS „Publicaţia 

periodică Независимая Молдова" ştia despre existenţa unei astfel de mărci ce se 

bucură de renume în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova.  

Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova Independentă" SRL 

consideră  că aceste acţiuni sunt motive absolute de nulitate a mărcii. 

Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova Independentă" SRL 

menţionează că, acţiunile ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова", 

constituie acte de concurenţă neloială, deoarece, prin faptele şi afirmaţiile sale ea 

urmăreşte blocarea activităţii Cotidianului Independent Social-Politic „Moldova 

Independentă" SRL şi discreditarea întreprinderii. Prejudicierea renumelui ziarului 
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menţionat şi reputaţia profesională a pârâtului, este evaluată la suma de 10.000.000 

lei. 

La data de 8 octombrie 2010, Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova 

Independentă" SRL şi-a completat acţiunea reconvenţională din 23 septembrie 2010, 

solicitând recunoaşterea notorietăţii mărcii „Независимая Молдова" pentru 

produsele şi serviciile prevăzute în clasele 16 şi 35 din Clasificarea internaţională a 

produselor şi serviciilor, începând cu data de 15 mai 1994. 

În susţinerea cerinţelor sale, Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova 

Independentă" SRL a menţionat că, tirajul de 200-300 mii anual a ziarului a asigurat, 

fără îndoială, o notorietate pe teritoriul Republicii Moldova chiar după primul an de 

ediţie.  

Consideră Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova Independentă" 

SRL că, în anii 1992-1993 marca „Независимая Молдова" era deja notorie pentru 

produsele şi serviciile  prevăzute în  clasele 16 şi  35 din  Clasificarea  internaţională 

a produselor  şi serviciilor  (produse de imprimerie, carctere  tipografice, clişee, 

publicitate, lucrări de birou etc.). 

 Marca „Независимая Молдова" a fost utilizată de  ÎS „Publicaţia periodică 

Независимая Молдова" timp îndelungat, fără înregistrare, începînd cu anul  1991, 

iar titularul  actual al mărcii  este Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova 

Independentă" SRL  ca succesor al  drepturilor  de utilizare  a acestei  sintagme.  

La data de  10 martie 2011,  Cotidianul Independent Social-Politic “Moldova  

Independentă" SRL şi-a modificat pretenţiile din acţiunea reconvenţională, prin care a  

solicitat stabilirea faptului cu valoare juridică, în special: recunoaşterea denumiri 

„Независимая Молдова" drept marcă notorie pe teritoriul Republicii Moldova 

pentru produsele din clasa 16 C1PS - periodice la data de 1 ianuarie 2005, 

recunoaşterea mărcii „Независимая Молдова", înregistrată în anul 2010, drept 

marcă ce aduce atingere unui drept anterior pentru denumirea ziarului „Независимая 

Молдова", precum şi dreptului de autor anterior, obligarea AGEPI de a anula 

înregistrarea mărcii „Независимая Молдова" nr. 19956.  

Totodată, Cotidianul Independent  Social-Politic  „Moldova Independentă"  

SRL  a  renunţat  la  pretenţia din revendicările acţiunii depuse iniţial, privind 

încasarea de la ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова" a sumei de 

10.000.000 lei în calitate de prejudiciu moral. 

Prin hotărîrea  Curţii de Apel Chişinău din 15 aprilie 2011 s-a admis  acţiunea 

ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова" şi s-a  interzis utilizarea de către 

Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova Independentă" SRL a mărcii 

„Независимая Молдова", independent de caracterele în care aceasta este expusă. 

S-a respins acţiunea reconvenţională înaintată  de Cotidianul Independent 

Social-Politic „Moldova Independentă" SRL  împotriva  ÎS „Publicaţia periodică 

Независимая Молдова" privind recunoaşterea notorietăţii mărcii „Независимая 

Молдова" şi anularea înregistrării mărcii verbale „Независимая Молдова"  ca 

neîntemeiată. 

Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova Independentă” SRL a declarat 

recurs împotriva hotărârii primei instanţe, solicitînd admiterea recursului,  casarea hotărîrii Curţii 

de Apel Chişinău din 15 aprilie 2011 cu restituirea pricinii spre rejudecare  în prima instanţă.   

În motivarea recursului a indicat că, nu au fost constatate şi elucidate pe deplin 

circumstanţele  care au importanţă  pentru soluţionarea pricinii în fond.  
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Directorul Cotidianului Independent Social-Politic „Moldova Independentă” SRL 

Tişcenco Iurie şi  reprezentantul Socolov Olga, în şedinţa de judecată a instanţei de 

recurs au susţinut recursul declarat, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii 

Curţii de Apel Chişinău din 15 aprilie 2011 cu restituirea pricinii spre rejudecare  în prima 

instanţă.   

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru  Proprietatea  Intelectuală  Ciuş Doina, în şedinţa de 

judecată a instanţei de recurs a solicitat respingerea recursului  şi menţinerea hotărîrii Curţii de 

Apel Chişinău din 15 aprilie 2011.  

ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова", fiind legal citată, nu s-a 

prezentat în şedinţa de judecată a instanţei de recurs.  

La actele pricinii este anexat avizul de recepţie, care  confirmă citarea legală a 

acesteia.   

Audiind părţile prezente, studiind materialele dosarului, Colegiul civil comercial 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră, că recursul   

urmează a fi respins din următoarele motive.  

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

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

hotărîrea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată a instanţei de recurs s-a constatat, că intimatul,  ÎS 

„Publicaţia periodică Независимая Молдова" a fost constituită prin Hotărârea 

Guvernului nr. 372 din 01.06.94, statutul acesteia fiind aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 390 din 09.06.95 şi înregistrat la Camera înregistrării de Stat la 15 

iunie 1995, INDO 1003600107248.  

La data de 1 iunie 2005  Guvernul a iniţiat prin Hotărârea nr. 515, procedura  

de lichidare a ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова".  

Prin pct. 3 din Hotărâre  a fost reglementat că, denumirea „Независимая 

Молдова" poate fi cesionată сu  condiţia asumării de către solicitant (care nu poate fi 

instituţie cu capital de stat) a obligaţiunilor faţă de abonaţii ziarului lichidat. 

Anterior începerii procedurii de lichidare ÎS „Publicaţia periodică 

Независимая Молдова"  la 11 mai 2005  a depus la Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală o cerere de înregistrare a mărcii „Независимая Молдова" 

(pentru următoarele produse şi servicii: clasa 16 -produse de imprimerie; clasa 35 - 

publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou, 

comercializarea produselor), cerere care a fost înregistrată cu numărul de depozit 

016933. 

La data de 13.04.06, Agenţia de Stat pentru  Proprietatea Intelectuală a admis 

cererea de înregistrare a mărcii şi  a emis decizia nr. 3821 din 31 martie 2006 privind 

publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală.  

Deoarece ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова" nu a achitat la 

timp taxa de stat şi nu a prezentat permisul de utilizare a denumirii statului, după 

notificarea acesteia privind necesitatea respectării condiţiilor respective, Agenţia de 

Stat pentru Proprietate Intelectuală a adoptat la 15.07.08 decizia de radiere a înscrierii 

cererii nr. 7199, care, însă, a fost abrogată la 09.04.10 prin decizia nr. 3255. 

La 24.02.10, prin Hotărârea Guvernului nr. 137, a fost încetată procedura de 

lichidare a ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова", după care la Camera 

înregistrării de Stat a fost înregistrată modificarea statutului şi reluarea activităţii 
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acesteia, iar Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a confirmat continuarea 

procedurii de înregistrare a mărcii pe numele intimatului.  

Instanţa reţine că, după achitarea taxei de stat şi eliberarea permisului de 

folosire a denumirii statutului (nr.ll 17-482 din 26.04.10), intimatul, ÎS „Publicaţia 

periodică Независимая Молдова" a devenit titularul dreptului absolut asupra mărcii 

„Независимая Молдова". 

Totodată, la 30.12.05, Camera Înregistrării de Stat a înregistrat persoana 

juridică Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova Independentă" SRL (IDNO 

1005600063591), care şi-a asumat editarea şi publicarea ziarului cu denumirea 

„Независимая Молдова". 

Instanţa de recurs consideră că prima instanţă corect a admis acţiunea iniţială 

şi a respins  acţiunea reconvenţională, deoarece acţiunile recurentului  Cotidianul 

Independent Social-Politic „Moldova Independentă" SRL lezează drepturile de 

proprietate intelectuală ale  intimatului. 

  Publicarea concomitentă a două ziare cu aceiaşi denumire este ilegală şi  este  

în detrimentul consumatorului, generând pentru acesta confuzie.  

Conform  art. 9 din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia 

mărcilor, constituie încălcare a dreptului exclusiv folosirea, în operaţiunile 

comerciale, fără consimţământul titularului mărcii, a semnelor 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. 

Conform  art. 16 din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate 

intelectuală legate de comerţ, titularul unei mărci înregistrate va avea dreptul exclusiv 

de a împiedica orice terţi, acţionând fără consimţământul sau să utilizeze în cadrul 

operaţiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii 

identice sau similare celor pentru care marca de fabrică sau de comerţ a fost 

înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. 

Or, în caz de folosinţă a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, 

existenţa riscului de confuzie va fi prezumată. 

Articolul  123 alin. (4) Cod de procedură civilă reglementează că faptele care, 

conform legii, sunt prezumate a fi stabilite nu trebuie dovedite de persoana în a cărei 

favoare se prezumă. 

Atât intimatul cît şi recurentul reprezintă întreprinderi cu acelaşi gen de 

activitate şi ambele îşi etichetează şi promovează producţia ziaristică cu denumirea 

„Независимая Молдова" şi prin urmare  sunt cumulate toate circumstanţele în care 

prezumţia caracterului prejudiciabil al acţiunilor pârâtului îşi produce efectul său 

juridic deplin, în sensul degrevării părţii reclamante de prezentarea de probe 

suplimentare privind însăşi existenţa confuziei. 

Instanţa de recurs consideră, că prima instanţă corect a respins  argumentul 

recurentului în partea în care acesta justifică utilizarea însemnului „Независимая 

Молдова" în baza art. 7 alin. (2) din Legea presei nr. 243-XIII din 26.10.1994, care 

prevede că în cazul în care fondatorul (cofondatorii) ia hotărîrea de a sista activitatea 

publicaţiei periodice sau a agenţiei de presă şi nu înfiinţează o nouă publicaţie 

periodică sau agenţie de presă cu aceeaşi denumire sau nu o reînregistrează în termen 

de 30 zile de la data încetării activităţii, colectivul redacţional, redactorul (redactorul-
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şef), conducătorul agenţiei au dreptul de a fonda o publicitate periodică ori o agenţie 

de presă cu aceeaşi denumire. 

 La caz,  procesul de lichidare а intimatului nu a fost finisat, iar aceasta, 

respectiv, nu a fost radiată din Registrul de stat. 

 Articolul  60 alin. (1) Cod civil prevede că, capacitatea de folosinţă a 

persoanei juridice se dobândeşte la data înregistrării de stat şi încetează la data 

radierii ei din registrul de stat.  

 La momentul când Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova 

Independentă" SRL şi-a asumat acţiunile de editare a ziarului „Независимая 

Молдова", ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова" nu-şi pierduse 

personalitatea juridică şi prin urmare, nu a cesionat  drepturile sale derivate inclusiv, 

înregistrarea mărcii.  

Corect prima instanţă a respins cerinţa recurentului privind notorietatea mărcii 

„Независимая Молдова", deoarece conform art.  2 al Legii nr. 38 din 2008 privind 

protecţia mărcilor, marcă notorie este o marcă larg cunoscută în Republica Moldova 

la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorităţii revendicate 

în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile 

cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în 

Republica Moldova pentru a fi opusă. 

Conform art. 32 alin. (4) din Legea nr. 38 din 2008 privind protecţia mărcilor, 

mărcii notorii i se acordă protecţie juridică în conformitate cu legea. 

Astfel,  recunoscută notorie marca necesită să corespundă funcţiei sale de 

bază: deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane juridice sau fizice de cele 

ale altor persoane fizice sau juridice (art. 2 din Legea nr. 38 din 2008 privind 

protecţia mărcilor). Din acest motiv se accentuează că marca se recunoaşte notorie 

după un anumit titular. 

Conform art.32 alin. (3) al Legii nr.38 din 2008 privind protecţia mărcilor se 

stabileşte că la cererea de recunoaştere a notorietăţii, se vor anexa documente ce 

adeveresc următoarele: 

a) titularul sau utilizatorul mărcii; 

b)lista produselor şi/sau serviciilor cărora li se aplică marca; 

c) documentele ce demonstrează gradul de cunoaştere a mărcii în cadrul 

segmentului de 

public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se aplică marca; 

d)începutul şi durata utilizării mărcii; 

e) aria geografică de utilizare a mărcii în Republica Moldova. 

Conform prevederilor Recomandării comune referitor la dispoziţiile privind 

protecţia mărcilor notorii, pentru a fi recunoscută notorie o marcă titularul acesteia 

urmează să prezinte în acest sens anumite probe care certifică următoarele: gradul de 

cunoaştere a mărcii în sectorul relevant de public, durata, intensitatea şi aria 

geografică de promovare a mărcii, inclusiv publicitatea, prezentarea la expoziţii 

specializate etc, precum şi durata şi aria geografică în care s-a efectuat înregistrarea 

mărcii, în măsura în care aceasta corespunde mărcii pentru care se solicită 

notorietatea. 

Conform  art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să 

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

sale dacă legea nu dispune altfel. 
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Recurentul nu a prezentat probe care  confirmă circumstanţele invocate  în 

acţiunea reconvenţională.  

Argumentele recurentului precum că, nu au fost constatate şi elucidate pe deplin 

circumstanţele  care au importanţă  pentru soluţionarea pricinii în fond  nu pot fi 

reţinute,  deoarece sunt declarative şi nu au suport legal.  

Conform  art. 2  Legea  nr. 38 din 2008 privind protecţia mărcilor, marca 

notorie urmează a fi considerată o marcă care a dobândit distinctivitate ca rezultat al 

utilizării sale şi are o capacitate de a distinge produsele unui producător de cele ale 

altui producător.  

Ca urmare, consumatorul trebuie nu numai să cunoască existenţa ziarului cu 

denumirea de „Независимая Молдова", dar şi faptul ca această denumire să se 

asocieze cu un subiect juridic concret, altfel spus - Cotidianul Independent Social-

Politic „Moldova Independentă" SRL. 

Solicitantul înregistrării are obligaţia de a acţiona cu bună -credinţă. 

Conform  art. 9 alin. (1) Cod civil, persoanele fizice şi juridice participante la 

raporturile juridice civile trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile 

cu bună-credinţă, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi cu bunele 

moravuri, iar buna-credinţă se prezumă până la proba contrară. 

Înregistrarea mărcii se efectuează reieşind din buna -credinţă a solicitantului, 

orice persoană, interesele căreia sunt afectate de înregistrare, este în drept de a 

solicita în instanţa de judecată anularea înregistrării, inclusiv din motivul înregistrării 

acesteia cu rea-credinţă. 

Conform art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38 din 2008 privind protecţia 

mărcilor, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, ştia sau putea şti despre existenţa, 

inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine 

şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. La 

anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de 

faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu 

o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de 

blocaj. 

Recurentul nu a prezentat în şedinţa de judecată probe probe care confirmă, 

că, ÎS „Publicaţia periodică Независимая Молдова", la momentul depunerii cererii 

de înregistrare a mărcii „Независимая Молдова" ştia sau trebuia să ştie că drepturile 

asupra ei aparţin unui alt titular. 

 Conform art. 15 al Legii nr. 38 din 2008 privind protecţia mărcilor drepturile 

asupra mărcii se dobândesc de la data de depozitul asupra acesteia.  

Articolul  10 bis al Convenţiei de la Paris, actul de concurenţă neloială 

constituie orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu 

întreprinderea, produsele sau activitatea  industrială sau comercială a unui concurent. 

Astfel, intimatul  este, în fapt şi în drept, justificat de a pretinde  recurentului 

anumite acţiuni de confuziune asupra consumatorului, invocarea de către ultima a 

concurenţei neloiale este neîntemeiată şi nesusţinută de careva probe pertinente. 

Conform art. 3 din Legea nr. 139 din 2010 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe, o operă reprezintă rezultatul creaţiei intelectuale originale în 
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domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, indiferent de mijloacele de creare, de modul 

concret şi de forma de exprimare, de valoarea şi importanţa acesteia. 

 Însemnul „Независимая Молдова" nu poate reprezenta o operă pe motiv, că nu 

exprimă însăşi rezultatul creaţiei intelectuale originale, ci îmbină exclusiv caracterele 

unei sintagme a cărei destinaţie presupune diferenţierea produselor şi/sau serviciilor 

unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.  

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, hotărârea 

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar  temeiurile invocate de recurent   sunt  

neîntemeiate, Colegiul civil comercial  şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie  ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine 

hotărârea primei instanţe.     

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

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

 

d e c i d e 

 

Se respinge recursul declarat de Cotidianul Independent Social-Politic „Moldova 

Independentă” SRL.   

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 15 aprilie   2011,  în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ÎS „Publicaţia periodică 

Независимая Молдова" împotriva Cotidianului Independent Social-Politic 

„Moldova Independentă" SRL privind  interdicţia utilizării mărcii „Независимая 

Молдова"  şi la acţiunea reconvenţională înaintată  de Cotidianul Independent 

Social-Politic „Moldova Independentă" SRL  împotriva  ÎS „Publicaţia periodică 

Независимая Молдова" privind recunoaşterea notorietăţii mărcii „Независимая 

Молдова" şi anularea înregistrării mărcii 

     Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                              Valeriu Doagă 

 

Judecătorii                                                                                  Ion Corolevschi    

 

                                                                                                    Iuliana Oprea  

 

 


