
prima instanţă: N. Budăi                                      dosarul nr. 2r-30/2009 

DISPOZITIVUL 
D E C I Z I E 

18 februarie 2009                                                            mun. Chişinău 
Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 
 

în componenţă: 
 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                       Svetlana Novac 
judecătorii                             Svetlana Filincova, Galina Stratulat 
 
examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Plus 

Warenhandelsgesellschaft mbH în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

a Agenţiei FS Patent SRL în interesele Plus Warenhandelsgesellschaft mbH 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea 

hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI din 03 aprilie 2008, împotriva hotărîrii Curţii 

de Apel Chişinău din 29 septembrie 2008, prin care acţiunea a fost respinsă. 

În conformitate cu art. 417 al.1 lit. a), art. 418 CPC, Colegiul Civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 

Se respinge recursul declarat de către Plus Warenhandelsgesellschaft mbH. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29 septembrie 2008 în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Agenţiei FS Patent SRL în 

interesele Plus Warenhandelsgesellschaft mbH împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI 

din 03 aprilie 2008. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 
 
Preşedintele completului, 
Judecătorul                                                             Svetlana Novac 
 
Judecătorii                                                             Svetlana Filincova 

                                                                               Galina Stratulat  
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D E C I Z I E 

18 februarie 2009                                                          mun. Chişinău 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 
 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                       Svetlana Novac 
judecătorii                                 Svetlana Filincova, Galina Stratulat 
 
examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Plus 

Warenhandelsgesellschaft mbH în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

a Agenţiei FS Patent SRL în interesele Plus Warenhandelsgesellschaft mbH 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea 

hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 03 aprilie 2008, împotriva hotărîrii Curţii 

de Apel Chişinău din 29 septembrie 2008, prin care acţiunea a fost respinsă 

c o n s t a t ă 

Agenţia FS Patent SRL în interesele Plus Warenhandelsgesellschaft mbH a 

depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la anularea hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI din 03 

aprilie 2008. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, Plus Warenhandelsgesellschaft 

mbH a depus în Republica Moldova prin sistemul de la Madrid cererea de 

înregistrare a mărcii internaţionale combinate nr. IR 889577 „Plus” din 30 martie 

2006 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. 

Pîrîtul a respins cererea reclamantului în baza mărcii internaţionale combinate 

anterioare nr. IR 701386 „Plus” înregistrată de Tehgelmann 

Warenhandelsgesellschaft KG, DE pentru toate serviciile din clasa 35, clasă care 

include publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou. 



Reclamantul a depus la Secţia Mărci, Modele şi Desene Industriale a AGEPI 

contestaţia nr. 3519 din 12 septembrie 2007 împotriva avizului de refuz provizoriu, 

anexînd la contestaţie şi consimţămîntul din partea firmei Tehgelmann 

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

subliniind totodată că ambele companii sunt afiliate, cu anumite raporturi de 

subordonare stabilite. 

Ca urmare a reexaminării cererii, pîrîtul a emis un refuz definitiv de 

înregistrare a cererii reclamantului. 

Prin hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 03 aprilie 2008, a fost respinsă 

revendicarea contestatorului şi menţinută în vigoare decizia din 24 octombrie 2007, 

pe motiv de neacceptare a scrisorilor de consimţămînt în cazul în care mărcile sunt 

identice. 

reclamantul consideră hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 03 aprilie 

2008 ilegală şi solicită anularea acesteia din considerentele că, marca nr. IR 

889577 „Plus” şi marca anterioară nr. IR 701386 „Plus” nu sunt identice, ci doar 

au mai multe particularităţi grafice şi vizuale. 

Astfel, semnele se examinează după criteriul perceperii lor în ansamblu, iar 

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

elementelor semnului. 

În opinia reclamantului, cele două semne sunt doar similare, nu şi identice. 

Ambele semne sunt executate în special din linii drepte ce formează mai 

multe combinaţii de unghiuri şi suprafeţe, iar liniile curbe se găsesc doar la litere. 

Pentru ca imaginea suprapunerii să fie mai informativă, a fost schimbată doar 

intensitatea culorilor la ambele semne, dar în grad diferit. Astfel pentru marca nr. 

IR 889577 „Plus” au fost păstrate 30% din intensitate, iar pentru marca anterioară 

nr. IR 701386 „Plus” au fost păstrate 20% din intensitate. La fel, pe aceeaşi foaie 

au fost imprimate imaginile ambelor semne la aceeaşi scară şi imprimată imaginea 

semnelor suprapuse. 

Imaginea suprapunerii arată clar că majoritatea elementelor semnului solicitat 

nu coincid cu majoritatea elementelor semnului anterior, adică nu se suprapun 



deplin, total. Din toată cantitatea de linii, doar 7 din acestea coincid Respectiv 

elementele mărcii coincid doar cu 17%.Foile de hîrtie de formatul A4 la prima 

vedere par a fi identice, însă numai foile de culoare roşie şi galbenă sunt identice 

între ele, iar cea albastră este doar similară cu cea colorată, din cauza că la 

suprapunere coincide doar o singură latură. 

Marca nr. IR 889577 „Plus” a fost solicitată doar la un spectru foarte îngust 

de produse din clasa 35 şi anume de vînzare cu amănuntul în magazine cu vînzări 

cu rabat în particular activităţi de vînzări de produse, inclusiv prin Internet, în timp 

ce marca nr. IR 701386 „Plus” este înregistrată pentru o gamă foarte largă de 

produse din clasa 35. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29 septembrie 2008, acţiunea a fost 

respinsă. 

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH a declarat recurs împotriva hotărîrii 

primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi 

pronunţarea unei noi hotărîri de admitere a acţiunii. 

Recurentul în motivarea recursului a indicat că, prima instanţă la pronunţarea 

hotărîrii nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele care au importanţă 

pentru soluţionarea pricinii în fond, concluziile primei instanţe expuse în hotărîre 

nu corespund cu circumstanţele pricinii, au fost încălcate şi aplicate eronat normele 

de drept material. Recurentul suplimentar a indicat că, recent a încheiat cu 

Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, DE contractul de cesionare a mărcii 

nr. IR 889577 „Plus”. 

Reprezentantul recurentului - Margine Ion, în şedinţa instanţei de recurs, a 

cerut admiterea recursului în sensul formulat, casarea hotărîrii primei instanţe şi 

pronunţarea unei noi hotărîri de admitere a acţiunii. 

Reprezentantul intimatului AGEPI - Sibov Liviu, în şedinţa instanţei de 

recurs, a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care 

o con sideră întemeiată şi legală. 

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 al.1 lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH a 

depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii internaţionale combinate „Plus” nr. 

IR 889577 din 30 martie 2006 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. 

Intimatul a respins cererea Plus Warenhandelsgesellschaft mbH de 

înregistrare a mărcii în baza mărcii internaţionale combinate anterioare nr. IR 

701386 „Plus”, înregistrate după Tehgelmann Warenhandelsgesellschaft KG, DE 

pentru toate serviciile din clasa 35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, 

lucrări de birou. 

Nefiind de acord cu decizia luată, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH a 

depus contestaţia nr. 3519 din 12 septembrie 2007, anexînd şi scrisoarea de 

consimţămînt a companiei Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, DE în 

vederea înregistrării mărcii litigioase, care la fel a fost respinsă de Secţia Mărci, 

Modele şi Desene industriale. 

Recurentul la 05 noiembrie 2008 a depus repetat scrisoarea la Secţia Mărci, 

Modele şi Desene Industriale şi contestaţia nr. 16 din 03 aprilie 2008 la Comisia de 

Apel a AGEPI, indicînd suplimentar că, semnele mărcilor nr. IR 701386 „Plus” şi 

nr. IR 889577 „Plus” nu sunt identice, deoarece segmentele din dreapta şi din 

stînga diferă, prima „supapă” fiind îngustă şi alungită (4mm şi 1mm), iar cea de-a 

doua este mai lată şi scurtă (2mm şi 2mm), respectiv porţiunile albastre şi 

portocalii care formează aceste segmente diferă din punct de vedere grafic. De 

asemenea şi unele litere, ca spre ex. S, diferă puţin, iar caracterele mărcii a doua 

sunt mai mari, astfel încît întreaga parte verbală diferă ca lăţime (21mm şi 35mm). 



Totodată a indicat că, companiile Plus Warenhandelsgesellschaft mbH şi 

Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG, DE fiind afiliate, au stabilit de comun 

acord folosirea acestor două semne diferite. 

Prin hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 03 aprilie 2008, a fost respinsă 

contestaţia Plus Warenhandelsgesellschaft mbH şi menţinută decizia definitivă de 

refuz în acordarea protecţiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii nr. 

IR 889577 „Plus” emisă la 24 octombrie 2007. 

Prima instanţă corect a concluzionat că, temei de anulare a hotărîrii Comisiei 

de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 03 aprilie 2008 nu 

este stabilit. 

Astfel, acţiunea a fost înaintată în temeiul art. 7 al. (4) lit. a) al Legii privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995 care 

stipulează că, 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. 

Nu pot fi reţinute argumentele recurentului precum că semnul mărcii nr. IR 

889577 „Plus” este similară cu marca nr. IR 701386 „Plus”, nu şi identică, 

deoarece diferenţele care au fost menţionate de acesta, raportate la întregul semn, 

sunt imperceptibile vizual, îndeosebi în cazul executării mărcilor la scară mică, or 

o marcă este percepută în ansamblu. Însăşi posibilitatea executării aceleaiaşi mărci 

la scară diferită, face imposibilă remarcarea diferenţelor menţionate de solicitant şi 

obişnuirea consumatorului cu ideea că mărcile în cauză sunt doar similare şi 

aparţin diferitor titulari. 

Respectiv, marca internaţională combinată nr. IR 889577 „Plus” din 30 martie 

2006 nu poate fi acceptată în calitate de marcă, fără a produce confuzie în rîndul 

consumatorilor cu marca nr. IR 701386 „Plus: 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că hotărîrea 

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

sunt neîntemeiate, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme 



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

primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.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 Plus Warenhandelsgesellschaft mbH. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 29 septembrie 2008 în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Agenţiei FS Patent SRL în 

interesele Plus Warenhandelsgesellschaft mbH împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI 

din 03 aprilie 2008. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele completului, 

Judecătorul                                                     Svetlana Novac 

Judecătorii                                                      Svetlana Filincova 

                                                                       Galina Stratulat 


