
dosar nr. 2r-286/09 

prima instanţă   M. Cugureanu 

 

D E C I Z I E  

25 noiembrie 2009                                                                     mun. Chişinău 

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ  

 al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţa: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul     Vera Macinskaia    

Judecătorii                Ion Corolevschi    şi  Tatiana Vieru    

 

cu participarea: reprezentantului recurentului, Patricia Bondaresco, 

reprezentantului intimatului, Ion Radu, 

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni 

„Antares" împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova cu privire la înregistrarea mărcilor, 

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 01 iulie 2009, prin care 

acţiunea a fost admisă 

 

c o n s t a t ă 

 

La 18 mai 2009, SA „Antares” a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

cu privire la înregistrarea mărcilor. 

În motivarea acţiunii reclamantul, SA „Antares” a indicat că a solicitat 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

înregistrarea mărcilor „Кишиневский обозреватель Observatorul de Chişinău” nr. 

020510 din 12 ianuarie 2007, „Observatorul de Chişinău” nr. 020936 din 12 

ianuarie 2007, „Beчepнйй Kишинeв Chişinăul de seară” nr. 020511 din 12 

ianuarie 2007, „Chişinăul de seară” nr. 020935 din 12 ianuarie 2007 pentru 

produse şi servicii cl. 16,35.  

În rezultatul examinării semnelor solicitate AGEPI a adoptat deciziile de 

publicare din 11 ianuarie 2007 pentru marca „Кишиневский обозреватель” nr. 

020510/12.01.2007, din 14 ianuarie 2007 pentru marca „Observatorul de Chişinău”  

nr. 020936/ 02. 04. 2007, (ambele pe cl. 16,35), din 11 aprilie 2008 pentru marca 

„Chişinăul de seară” nr. 020935/02.04.2007, din 23 aprilie 2007 pentru marca 

„Beчepнйй Kишинeв” nr. 020511/12.01.2007 (ambele pe cl. 16).  

Prin deciziile de publicare menţionate, solicitantului, cu referinţă la regula 

10.1 din Regulamentul de aplicare a legii 588/1995 privind mărcile şi denumirile 

de origine a produselor (legea 588/1995) reclamantului i s-a cerut să prezinte 



autorizaţia Primăriei Chişinău pentru utilizarea în mărci a indicaţiei geografice 

Chişinău.  

Consideră reclamantul, că legislaţia în vigoare nu acordă dreptul AGEPI de 

a cere de la solicitant prezentarea unei asemenea autorizaţii pentru utilizarea 

denumirii localităţii care nu este înregistrată ca indicaţie geografică şi respectiv 

neavând motive de a refuza înregistrarea mărcilor după publicare, şi nu a adoptat 

deciziile de înregistrare în termen de 3 luni de la publicare aşa cum prevedea legea 

588/1995 în art. 17, 18 (abrogată de la 06.09.2008).  

Cere, SA „Antares” obligarea AGEPI să înregistreze mărcile publicate, 

solicitate de reclamant. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 01 iulie 2009, acţiunea a fost 

admisă cu obligarea AGEPI să examineze cererile nr. 020510 din 12 ianuarie 2007, 

nr. 020936 din 12 ianuarie 2007, nr. 020511 din 12 ianuarie 2007, nr. 02935 din 12 

ianuarie 2007 şi să emită pe marginea acestora decizii în termen de 20 zile.. 

La 04 august 2009, AGEPI a declarat recurs împotriva hotărârii primei 

instanţe, cerând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea 

unei noi hotărâri prin care acţiunea să fie respinsă.  

În motivarea recursului, AGEPI, a indicat că instanţa de fond a aplicat eronat 

normele de drept material, formulând concluzii greşite, iar circumstanţele 

constatate contravin probelor administrate. 

Reprezentantul recurentului, AGEPI, Paricia Bondaresco, în şedinţa instanţei 

de recurs a susţinut recursul, cerând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei 

instanţe şi emiterea unei noi hotărâri prin care acţiunea să fie respinsă. 

Reprezentantul intimatului, SA „Antares”, Ion Radu, în şedinţa instanţei de 

recurs a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe pe 

care o consideră întemeiată şi legală. 

Audiind participanţii la proces, 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 hotărârii primei instanţe şi 

restituirea pricinii la rejudecare din următoarele considerente. 

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

judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial 

hotărârea primei instanţe, restituind pricina spre rejudecare în prima instanţă în 

cazul în care eroarea judiciară a primei instanţe nu poate fi corectată de instanţa de 

recurs. 

În şedinţa instanţei de recurs s-a constatat că la 03 noiembrie 2006, SA 

„Antares”,a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcilor „Кишиневский 

обозреватель Observatorul de Chişinău” nr. 020510 din 12 ianuarie 2007, 

„Observatorul de Chişinău” nr. 020936 din 12 ianuarie 2007, „Beчepнйй 

Kишинeв Chişinăul de seară” nr. 020511 din 12 ianuarie 2007, „Chişinăul de 

seară” nr. 020935 din 12 ianuarie 2007 pentru produse şi servicii cl. 16,35. 

Prin deciziile AGEPI din 11 decmbrie 2007, 14 decembrie 2007, 11 aprilie 

2008, 23 aprilie 2008  s-au admis spre publicare în Buletinul Oficial de Proprietate 

intelectuală cererile de înregistrare a mărcilor „Кишиневский обозреватель”, 

„Observatorul de Chişinău”, „Chişinăul de seară” şi „Beчepнйй Kишинeв” (f.d. 

19-26). 



Deoarece în componenţa mărcilor se conţine indicaţia geografică „Chişinău” 

AGEPI a notificat  SA „Antares” despre necesitatea prezentării autorizaţiei de la 

Primăria mun. Chişinău privind folosirea denumirii localităţii în mărcile depuse 

pentru înregistrare. 

Conform scrisorii nr. 2-5265 din 17 martie 2009 depuse la AGEPI, SA 

„Antares” a solicitat înregistrarea mărcilor fără autorizaţia respectivă, considerând 

că „Chişinău” nu este o indicaţie geografică ci denumire a unei localităţi, pentru 

înregistrarea şi utilizarea căreia legislaţia naţională nu prevede restricţii. 

Prin scrisoarea nr. 691 din 08 mai 2009 AGEPI a răspuns intimatului despre 

necesitatea prezentării autorizaţiei din motiv că în lipsa acesteia nu poate fi 

acceptată înregistrarea mărcilor ce conţin denumirea „Chişinău”, dat fiind faptul că 

denumirea localităţii reprezintă o indicaţie geografică şi se atribuie la simbolica 

gestionată de către autorităţile publice locale conform Legii nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi Legii nr.435-XVI din 28 

decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă. 

Considerând acţiunile AGEPI ilegale, SA „Antares” s-a adresat în instanţa 

de judecată. 

Prima instanţă a admis acţiunea, menţionând în motivarea concluziilor 

formulate că în răspunsul din 08 mai 2009 AGEPI neîntemeiat face trimitere la 

Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi la 

Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind decentralizarea administrativă, 

deoarece actele normative respective nu conţin reglementări referitoare la utilizarea 

indicaţiilor geografice, iar conform prevederilor art. 4 din Legea nr.66/2008 

privind protecţia indicaţiilor geografice şi art. 7 alin. (4) al Legii nr 38/2008 

privind protecţia mărcilor, acest drept urmează să fie confirmat prin înregistrare la 

AGEPI. Instanţa de judecată a menţionat, că în cazul mărcilor solicitate de SA 

„Antares” legislaţia în vigoare nu prevede restricţii pentru înregistrarea şi utilizarea 

în marcă a numelui localităţii, de aceea AGEPI nu avea careva motive de a refuza 

înregistrarea mărcilor după publicare. 

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie 

legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele 

constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată. 

Totodată hotărârea trebuie să fie certă, completă, corectă, clară, consecutivă, 

convingătoare şi concretă, cu referire la normele de drept material ce 

reglementează raportul juridic litigios.  

Conform pct. 24.4 al Regulamentului de aplicare a Legii nr. 588/1995 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, aprobat prin ordinul 

Directorului general al AGEPI nr. 129 din 06 septembrie 2001, în cazul 

neprezentării autorizaţiei solicitate, AGEPI emite decizii de retragere, care pot fi 

contestate. 

Nefiind de acord cu răspunsul AGEPI nr. 691 din 08 mai 2009, în lipsa 

deciziilor AGEPI, SA „Antares” s-a adresat la 18 mai 2009 cu cerere de chemare 

în judecată solicitând obligarea AGEPI de a înregistra mărcile fără permisiunea din 

partea autorităţilor publice locale. 

Conform art. 86 alin. (2) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 

februarie 2008 la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.588-



XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

în partea ce se referă la mărci.  

Alin (3) al aceluiaşi articol stabileşte că cererile de înregistrare a mărcilor ale 

căror proceduri de examinare nu s-au încheiat până la data intrării în vigoare a 

prezentei legi se examinează în modul stabilit de prezenta lege.  

Conform art. 83 alin  (1) şi (2)  al Legii citate litigiile care apar la aplicarea 

prezentei legi se soluţionează de Comisia de contestaţii a AGEPI, de Curtea de 

Apel Chişinău sau de un arbitraj specializat. Comisia de contestaţii a AGEPI 

soluţionează litigiile privind contestarea deciziilor emise de subdiviziunile AGEPI.  

Prima instanţă, fără a verifica respectarea de către SA „Antares” a  

procedurii de soluţionare a litigiului indicat, a admis cererea spre examinare. 

Mai mult, instanţa de judecată nu a ţinut cont de faptul că la momentul 

depunerii cererii de chemare în judecată  AGEPI nu a emis careva decizii în 

privinţa înregistrării mărcilor.  

În plus, pe parcursul dezbaterilor judiciare, AGEPI a formulat un demers 

prin care a solicitat atragerea în calitate de intervenient accesoriu a Consiliului 

municipal Chişinău, menţionând că hotărârea judecătorească admisă pe marginea 

acestei pricini poate afecta drepturile şi interesele consiliului. Contrar dispoziţiilor 

art. 203 alin (1) CPC, instanţa nu s-a expus în privinţa demersului formulat şi nu a 

emis o încheiere corespunzătoare de admitere sau respingere a acestuia. 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie că 

concluziile primei instanţe nu reflectă aprecierea tuturor probelor care au fost 

prezentate pe parcursul examinării cauzei, iar circumstanţele constatate sunt 

incomplete. 

Astfel, pentru stabilirea obiectivă a circumstanţelor cauzei instanţa urma să 

se pronunţe şi să supună examinării faptul că permisiunea de utilizare a simbolicii 

locale în denumirea întreprinderii, în marca de produs şi servicii se eliberează în 

strictă conformitate cu prevederile „Regulamentului privind modul şi condiţiile de 

acordare a permisiunii pentru utilizarea simbolicii locale şi denumirii oficiale sau 

istorice a municipiului Chişinău în denumirea întreprinderii şi/sau în marca de 

produs şi/sau de servicii”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 

53/17 din 20 iulie 2006. În plus, gestionarea patrimoniului municipal, în care se 

includ bunurile stabilite de legislaţia civilă, ţine de competenţa Consiliului 

municipal Chişinău în conformitate cu Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală şi Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 

privind descentralizarea administrativă. La acest capitol urma să se dea apreciere în 

ce măsură normele menţionate sunt aplicabile circumstanţelor pricinii şi sunt 

relevante pentru cazul examinat. 

În asemenea împrejurări Colegiul Civil şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie, apreciază că hotărârea primei instanţe este 

neîntemeiată, rezultată din aprecierea insuficientă a circumstanţelor pricinii, fapt 

care în conformitate cu art. 400 CPC determină casarea acesteia. 

Reieşind din cele expuse, instanţa de recurs consideră necesar de a admite 

recursul, a casa hotărârea primei instanţe şi a restitui pricina spre rejudecare în 

prima instanţă. 



La rejudecarea pricinii, instanţa de judecată urmează să ţină cont de cele 

menţionate şi după elucidarea tuturor circumstanţelor să emită o hotărâre 

întemeiată şi legală.  

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

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e  

 

Se admite recursul declarat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova. 

Se casează integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 01 iulie 2009, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii pe Acţiuni „Antares" 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

cu privire la înregistrarea mărcilor, cu restituirea pricinii la rejudecare la Curtea de 

Apel Chişinău în alt complet de judecători.   

Decizia nu se supune nici unei căi de atac. 

 

Preşedintele şedinţei,                            Vera Macinskaia        

judecătorul 

Judecătorii                                             Ion Corolevschi             

                                                            

                                                               Tatiana Vieru     


