
Dosarul nr. 2-99/2009 

06.05.2009 

HOTĂRÎRE 

În numele Legii 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 

În componenţa 

Preşedintele şedinţei Buruian M 

Grefierul                   Ţurcan E. 

 

Examinînd în şedinţă deschisă în ordinea contenciosului administrativ pricina 

civilă la acţiunea depusă de reprezentantul SRL „BrevetMarcService” mun. 

Chişinău în interesele Companiei Procter & Gamble Business Services Canada 

către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova / 

AGEPI / privind repunerea în temeiul de înaintare a contestaţiei şi ibligare să 

examineze în fond contestaţia, 

CONSTATĂ: 

La 13.02.2009 SRL „BrevetMarcService” mun. Chişinău s-a adresat în 

judecată cu cererea nominalizată în interesele Companiei Procter & Gamble 

Business Services Canada, solicitînd repunerea Companiei Procter & Gamble 

Business Services Canada în temeiul de înaintare a contestaţiei împotriva deciziei 

AGEPI din 17.07.2008 privind cererea de înregistrare a mărcii ADVANTAGE 

BREATH REFRESH şi obligarea pîrîtului să examineze în fond contestaţia 

solicitantului din 31.10.2008 împotriva deciziei vizate. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat, că prin decizia Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din 17.07.2008 a fost admisă 

publicarea cererii de înregistrare a mărcii ADVANTAGE BREATH REFRESH în 

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, conform depozitului nr. 021870, 

depusă de către compania Procter & Gamble Business Services Canada Company, 

prin intermediul reprezentantului în Republica Moldova - biroul 

„BrevetMarcService” SRL. 



Decizia în cauză a parvenit şi a fost recepţionată la biroul 

„BrevetMarcService” pe data de 24.07.2008 şi remisă, ulterior, pentru cunoştinţă, 

solicitantului. 

La 29.10.2008, ora 16 şi 20 min., solicitantul a expediat, prin reprezentantul 

său european, compania EUROMARKPAT GERMANY, cu sediul în or. 

Munchen, Germania, Instrucţiuni biroului „BrevetMarcService” în vederea 

depunerii contestaţiei împotriva deciziei AGEPI din 17.07.2008 pe motivul 

dezacordului cu disclamarea elementului BREATH REFRESH din semnul solicitat 

pentru înregistrare în calitate de marcă. 

Acţionînd în conformitate cu instrucţiunile, la 30.10.2008 SRL 

„BrevetMarcService” a întocmit ţi înaintat către AGEPI cererea de examinare a 

contestaţiei referitoare la decizia privind cererea de înregistrare a mărcii, solicitînd 

admiterea la protecţie a mărcii ADVANTAGE BREATH REFRESH fără 

disclamare. A fost achitată şi laxa de stat pentru examinarea contestaţiei în mărime 

de 150 de euro. 

Contestaţia a parvenit în adresa AGEPI la 31.10.2008 şi la 03.11.2008 a fost 

recepţionată de Comisia de contestaţii a agenţiei. 

Prin scrisoarea nr. 12354 din 03.11.2008 a Comisiei de contestaţii a AGEPI 

solicitantul a fost înştiinţat despre refuzul examinării contestaţiei din motivul, că a 

expirat termenul de 3 luni prevăzut pentru depunerea contestaţiei stipulat în art. 14 

alin.(1) din Legea nr.588-XIII din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor. 

Conform cererii din 15.12.2008 biroul „BrevetMarcService” a solicitat 

Comisiei de contestaţii a AGEPI restabilirea termenului de depunere a contestaţiei 

pentru 2 luni şi examinarea în esenţă a contestaţiei împotriva deciziei din 

17.07.2008. 

Prin scrisoarea nr. 184 din 19.01.2009 a Comisiei de contestaţii a fost 

informat despre refuzul repunerii în termenul de atac din motivul că în 

conformitate cu prevederile I art50 alin.(4) din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 

privind protecţia mărcilor, în vigoare de I la 06.09.2008, prelungirea termenelor 



sau repunerea în termenul omis nu se aplică termenelor prevăzute pentru depunerea 

contestaţiei referitoare la decizia privind cererea de înregistrare a mărcii. S-a 

explicat, totodată, că procedura de examinare a contestaţiei va fi reluată în cazul în 

care restabilirea termenului omis se va efectua prin decizie judecătorească. 

Consideră că decizia AGEPI este neîntemeiată din următoarele considerente: 

Astfel, AGEPI corect a aplicat raportului juridic litigios prevederile Legii nr.588-

III din 22.09.1995 referitoare la termenul de atac al deciziei din 17.07.2008. 

Potrivit art. 14 alin.(1) din Legea menţionată, în cazul în care solicitantul nu este de 

acord cu decizia luată ca rezultat al examinării formale a cererii sau a examinării 

semnului solicitat, el poate depune o contestaţie la Comisia de apel a Agenţiei în 

termen de 3 luni de la data primirii deciziei. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului Lepădatu T. a susţinut 

acţiunea din motivele expuse în cererea de chemare în judecată. 

Reprezentantul AGEPI Ciuş D. a solicitat respingerea acţiunii ca 

neîntemeiată, explicînd, că solicitantul a omis termenul de înaintare a contestaţiei. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, cercetînd materialele dosarului, 

instanţa de judecată consideră, că acţiunea urmează a fi admisă, reieşind din 

următoarele motive: 

În corespundere cu art. 14 alin.(1) al Legii nr.588-XIII din 22.09.1995 privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor, în cazul în care solicitantul nu este 

de acord cu decizia luată ca rezultat al examinării formale a cererii sau a 

examinării semnului solicitat, el poate depune o contestaţie la Comisia de apel a 

Agenţiei în termen de 3 luni de la data primirii deciziei. 

S-a constat, că prin decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova din 17.07.2008 a fost admisă publicarea cererii de înregistrare 

a mărcii ADVANTAGE BREATH REFRESH în Buletinul Oficial de Proprietate 

Industrială, conform depozitului nr. 021870, depusă de către compania Procter & 

Gamble Business Services Canada Company, prin intermediul reprezentantului în 

Republica Moldova - biroul „BrevetMarcService” SRL. 



Decizia în cauză a parvenit şi a fost recepţionată la biroul 

„BrevetMarcService” pe data de 24.07.2008 şi remisă, ulterior, pentru cunoştinţă 

Companiei Procter & Gamble Business Services Canada. 

 

La 29,10,2008, solicitantul a expediat, prin reprezentantul său european, 

compania EURORKPAT GERMANY, cu sediul în or. Munchen, Germania, 

instrucţiuni biroului „BrevetMarcService” în vederea depunerii contestaţiei 

împotriva deciziei AGEPI din 17.07.2008 pe motivul dezacordului cu disclamarea 

elementului BREATH REFRESH din semnul solicitat pentru înregistrare în 

calitate de marcă. 

La 30.10.2008 SRL „BrevetMarcService” a întocmit şi înaintat către AGEPI 

cererea de examinare a contestaţiei referitor la decizia privind cererea de 

înregistrare a mărcii, solicitînd admiterea la protecţie a mărcii ADVANTAGE 

BREATH REFRESH fără disclamare. A fost achitată taxa de stat pentru 

examinarea contestaţiei în mărime de 150 de euro. 

Contestaţia a parvenit în adresa AGEPI la 31.10.2008 şi la 03.11.2008 a fost 

recepţionată de Comisia de contestaţii a agenţiei. 

Prin scrisoarea nr.12354 din 03.11.2008 a Comisiei de contestaţii a AGEPI 

solicitantul a fost înştiinţat despre refuzul examinării contestaţiei din motivul, că a 

expirat termenul de 3 luni prevăzut pentru depunerea contestaţiei stipulat în art.14 

alin.(1) din Legea nr.588-XIII din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor. 

Prin urmare, termenul de depunere a contestaţiei împotriva deciziei AGEPI 

din 17.07.2008 expira la 24.10.2008, cînd SRL „BrevetMarcService” a primit 

decizia cu privire la publicarea cererii, însă contestaţia a fost depusă la 31.10.2008. 

În conformitate cu art. 10 CC apărarea drepturilor civile încălcate se face pe 

cale judiciară. 

Potrivit art. 49 al Legii 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor 

solicitantul sau titularul unei mărci, sau orice altă parte la o procedură în faţa 

AGEPI, care, în pofida luării tuturor măsurilor de bună-credinţă impuse de 



împrejurări, nu a reuşit să respecte un termen faţă de AGEPI, la cerere, este repus 

în drepturi în cazul în care omiterea termenului are drept consecinţă directă, în 

temeiul dispoziţiilor prezentei legi, pierderea unui drept sau a unui mijloc de 

recurs. 

Cerea de repunere în drepturi trebuie depusă în scris în termen de 2 luni de la 

încetarea circumstanţelor care au provocat nerespectarea termenului. 

Conform art. 50 al aceleiaşi legi solicitantul sau titularul unei mărci, sau orice 

altă parte la o procedură în faţa AGEPI referitoare la o cerere sau la o marcă: 

a) poate solicita prelungirea unui termen, prevăzut pentru executarea unui act 

de procedură, printr-o cerere depusă la AGEPI pînă la expirarea termenului 

prescris; 

b) în cazul nerespectării termenului prevăzut pentru executarea unui act de 

procedură, poate solicita repunerea în termenul omis şi continuarea procedurii 

printr-o cerere depusă la AGEPI în termen de 2 luni de la data expirării termenului 

prescris; actul nerealizat va fi îndeplinit în acelaşi termen. 

(2) Perioada de prelungire a termenului conform alin.(1) lit.a) sau de repunere 

în termenul omis conform alin.(1) lit.b) nu poate depăşi 6 luni de la data expirării 

termenului prescris. 

Ţinînd cont, că AGEPI a respins nemotivat cererea de prelungire a termenului 

omis, instanţa de judecată se va călăuzi şi de art. 266, 279 CC, prelungind termenul 

nou din momentul expirării termenului precedent. 

În temeiul art. 238-241 CPC instanţa de judecată 

HOTĂRĂŞTE: 

Admite cererea SRL „BrevetMarcService” mun. Chişinău în interesele 

Companiei Procter & Gamble Business Services Canada. 

Prelungeşte cu 30 /treizeci/ zile termenul de depunere a contestaţiei de către 

Compania Procter & Gamble Business Services Canada împotriva deciziei 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din 

17.07.2008. 



Termenul de 30 zile se calculează de la data primirii prezentei decizii de către 

SRL „BrevetMarcService” mun. Chişinău. 

Hotărîrea este definitivă şi executorie dar cu drept de recurs la Curtea 

Supremă de Justiţie în termen de 15 zile. 

 

Judecătorul                  


