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H O T Ă R Î R E 

ÎN NUMELE LEGII 

29.09.2008                                                                             m. Chişinău 

Instanţa de drept comun a Curţii de Apel Chişinău 

În componenţa: 

Preşedintelui de şedinţă, judecătorul                            Nelea Budăi 

Judecătorii:                                            Ludmila Popov şi Ion Secrieru 

Cu participarea grefierei                                               Natalia Ciubotaru 

Judecînd în şedinţă publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a 

firmei „Plus Warenhandelsgesellschaft mbh către Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală privind anularea hotărîrii Comisiei de Apel AGEPI din 

03.04.2008. 

A  c o n s t a t a t : 

La 14.08.2008 „Plus Warenhandelsgesellschaft mbh a depus în instanţa de 

judecată acţiunea către AGEPI privind anularea hotărîrii Comisiei de Apel AGEPI 

din 03.04.2008 referitor la contestaţia nr. 16 din 09.01.2008 împotriva avizului de 

respingere definitivă a cererii de înregistrare a mărcii nr.IR 889577 „Plus”. 

În argumentarea acţiunii sale reclamantul a indicat că prin sistemul de la 

Madrid a depus în Republica Moldova cererea de înregistrare a mărcii 

internaţionale combinate nr.IR 889577 „Plus” din 2006.03.30 la cîteva servicii din 

clasa 35 : servicii de vînzare cu amănuntul în magazine cu vînzări cu rabat în 

particular activităţi de vînzări de produse, inclusiv prin internet. AGEPI a respins 

cererea în baza mărcii internaţionale combinate anterioare nr.IR 701386 „Plus”, 

înregistrată de către Tehgelmann Warenhandelsgesellschaft KG, DE pentru toate 

serviciile din clasa 35 / publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de 

birou, în legătură cu ce reclamantul a depus contestaţia nr.3519 din 12.09.2007 la 

Secţia Mărci, Modele şi Desene Industriale a AGEPI împotriva avizului de refuz 

provizoriu, anexînd scrisoarea de consimţămînt din partea firmei Tehgelmann 



Warenhandelsgesellschaft KG, DE pentru toate serviciile solicitate din clasa 35, 

subliniind totodată că ambele companii sunt afiliate. 

Contestaţia reclamantului nr.5919 din 12.09.2008 a fost respinsă şi de către 

Secţia Mărci, Modele şi Desene Industriale a AGEPI. 

La 05.11.2008 reclamantul a depus scrisoarea repetată la Secţia Mărci, 

Modele şi Desene Industriale a AGEPI şi contestaţia nr.16 din 03.04.2008 la 

Comisia de Apel a AGEPI, aducînd argumente şi precizări suplimentare. 

Prin hotărîrea Comisiei de Apel din 13.04.2008 a fost menţinută decizia 

secţiei Mărci, Modele şi Desene Industriale de respingere a mărcii internaţionale 

combinate nr.IR 889577 „Plus” din motivul că conform art. 7/9 al Legii nr. 588 nu 

se acceptă scrisori de consimţămînt dacă mărcile sunt identice. 

Considerînd neîntemeiată concluzia AGEPI, reclamantul a solicitat anularea 

hotărîrii Comisiei de Apel AGEPI din 13.05.2008 pe motiv că cele două mărci nu 

sunt identice, avînd mai multe particularităţi grafice şi vizuale. Consideră că 

AGEPI şi-a bazat hotărîrea numai pe coincidenţa culorilor ambelor mărci şi a 

părţilor lor verbale. Pe cînd semnele se examinează după criteriul perceperii lor în 

ansamblu conform p.33.6 al Regulamentului AGEPI de aplicare a Legii 588/1995. 

Pentru a considera două mărci identice este necesară coincidenţa totală a tuturor 

elementelor semnului. În realitate cele două semne sunt similare şi nu identice, 

referindu-se la imaginea suprapunerii semnelor, în rezultatul căreia nu se suprapun 

deplin toate semnele, ci numai 17 %. 

„Plus Warenhandelsgesellschaft mbh” a solicitat anularea hotărîrii Comisiei 

de Apel AGEPI din 03.+4.2008 referitor la contestaţia nr.16 din 09.01.2008 

împotriva avizului de respingere definitivă a cererii de înregistrare a mărcii nr.IR 

889577 „Plus şi obligarea AGEPI să înregistreze marca IR 889577 „Plus”. 

În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului, dl Margine Ion, a susţinut 

cererea de chemare în judecată şi a solicitat să fie admisă. 

Reprezentantul AGEPI, dl Sibov Liviu, nu a recunoscut cererea de chemare în 

judecată şi a solicitat să fie respinsă ca neîntemeiată. 



Analizînd argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, depoziţiile 

părţilor, probele administrate, instanţa de judecată consideră acţiunea pasibilă de 

respins din următoarele considerente: 

În conformitate cu prevederile art. 7/4 a/ din Legea nr. 588/1995 în calitate de 

mărci nu se înregistrează semnele identice sau similare care pot fi confundate cu 

mărcile protejate în privinţa altor persoane sau cerute pentru înregistrare pe numele 

altor persoane pentru produse sau servicii identice. 

Conform regulii 35.7 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.588/1995, 

scrisoarea de acord în conformitate cu art.7/9 din Lege nu se acceptă în cazul 

executării mărcilor care cad sub incidenţa art.7/3 şi 7/4 în ce priveşte mărcile 

identice. 

Din materialele dosarului s-a constatat că reclamantul a depus la AGEPI 

cererea de înregistrare a mărcii internaţionale combinate nr.IR889577 „Plus” din 

2006.03.30 la cîteva servicii din clasa 33 : servicii de vînzare cu amănuntul în 

magazine cu vînzări cu rabat în particular activităţi de vînzări de produse, inclusiv 

prin internet. AGEPI a respins cererea în baza mărcii internaţionale combinate 

anterioare nr.IR  701386 „Plus”, înregistrată de către Tehgelmann 

Warenhandelsgesellschaft  KG, DE pentru toate serviciile din clasa 35 / publicitate, 

gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou, în legătură cu ce reclamantul a 

depus contestaţia nr.3529 din 12.09.2007 la Secţia Mărci, Modele şi Desene 

Industriale a AGEPI împotriva avizului de refuz provizoriu, anexînd scrisoarea de 

consimţămînt din partea firmei Tengelmann Warenhandelsgesellschaft  KG, DE 

pentru toate serviciile solicitate din clasa 35, subliniind totodată că ambele 

companii sunt afiliate. 

Contestaţia reclamantului nr.5919 din 12.09.2008 a fost respinsă şi de către 

Secţia Mărci, Modele şi Desene Industriale a AGEPI. 

La 05.11.2008 reclamantul a depus scrisoarea repetată la Secţia Mărci, 

Modele şi Desene Industriale a AGEPI şi contestaţia nr. 16 din 03.04.2008 la 

Comisia de Apel a AGEPI, aducînd argumentele şi precizări suplimentare. 



Prin hotărîrea Comisiei de Apel din 13.04.2008 a fost menţinută decizia 

Secţiei Mărci, Modele şi Desene Industriale de respingere a mărcii internaţionale 

combinate nr.IR 889577 „Plus” din motivul că conform art.7/9 al Legii nr. 588 nu 

se acceptă scrisori de acord dacă mărcile sunt identice. 

Analizînd argumentele aduse de către reprezentantul reclamantului precum că 

semnul solicitat „Plus” şi marca opusă sunt asemănătoare şi nu identice, în 

coraborare cu prevederile art. 7/4 a/ din Legea nr.588/1995 şi Regulii 35.7 din 

Regulamentul de aplicare a Legii nr.588/1995, instanţa de judecată consideră că 

afirmaţiile reclamantului nu şi-au găsit conformare în cadrul dezbaterilor judiciare. 

Diferenţele menţionate de către reclamant sunt nesemnificative şi 

imperceptibile vizual mai ales în cazul executării mărcilor la scară mică. Însăşi 

posibilitatea executării aceleiaşi mărci la scară diferită /în dependenţă de necesităţi, 

condiţii etc. face imposibilă remarcarea diferenţelor menţionate de către reclamant 

şi perceperea de către consumator că mărcile date sunt similare şi aparţin diferitor 

titulari. 

Astfel, concluzia Comisiei AGEPI privind identicitatea mărcilor opuse nu a 

fost combătută prin probe concludente şi impertinente, încît lipsesc careva temeiuri 

legale de anulare a hotărîrii Comisiei de Apel din 03.04.2008. 

Scrisoarea de acord a firmei Tehgelmann Warenhandelsgesellschaft KG, DE 

nu poate servi drept temei de admitere a acţiunii, deoarece este inaceptabilă în 

cazul mărcilor identice. 

În conformitate cu prevederile art.art.239-241 CPC RM, instanţa de judecată, 

H o t ă r ă ş t e : 

Se respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată a firmei „Plus 

Warenhandelsgesellschaft mbh către Agenţia de Stat pentru Proprietate 

Intelectuală privind anularea hotărîrii Comisiei de Apel AGEPI din 03.04.2008, 

obligarea să înregistreze marca IR 889577 „Plus”. 

Hotărîrea poate fi contestată în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiţie 

RM în termen de 20 de zile. 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                     N. Budăi 


