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Dosarul nr. 2-75/09 
HOTĂRÂRE 
în numele legii 

 
17 iunie 2009         mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău     
Având în componenţa sa pe: 
Preşedintele şedinţei de judecată:     Gheorghe Creţu 
Grefier:         Olga Ţurcanu 
 

A examinat în şedinţă publica cauza civilă la acţiunea reclamantului SRL „JC 

Auto” către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

şi Valeriu Macari privitor la anularea hotărârii din 17.12.2008, cu obligarea 

înregistrării mărcii combinate, instanţa 

a constatat: 

Reclamantul SRL „JC Auto” s-a adresat în instanţa de judecată cu o acţiune 

către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi 

Valeriu Macari privitor la anularea hotărârii Comisiei de contestaţie a AGEPI din 

17.12.2008, cu obligarea înregistrării mărcii combinate „JC Auto” şi marca verbală 

„JC” pe numele SRL „JC Auto”. 

În şedinţa judiciară reprezentantul reclamantului a susţinut integral pretenţiile 

invocate în acţiune şi a solicitat admiterea ei integrală în baza motivelor de fapt şi 

de drept invocate. Totodată instanţei a arătat, că la 17 aprilie 2007 persoana fizică 

Macari Valeriu a depus către AGEPI cerere de înregistrare a mărcii combinate 

„AMC AVANT MOTOR COM JC AUTO” pentru produsele şi mărcile 

revendicate în cerere din clasa cu nr. 12, 35, 37 conform clasificării internaţionale 

a produselor şi serviciilor (ediţia a 9), iar cerere a fost publicată la BOPI nr. 

3/2008. 

În conformitate cu art. 17 alin. 1 al Legii nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile 

şi denumirile de origine a produselor, orice persoană este în drept, în termen de 3 

luni de la data publicării datelor cu privire la înregistrarea mărcii sau denumirii de 

origine a produsului sau cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcii, să depună o 
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contestaţie la Comisia de Apel a Agenţiei împotriva înregistrării mărcii sau 

denumirii de origine a produsului, ori împotriva recunoaşterii notorietăţii mărcii. 

La 16 aprilie 2008 SRL „JC Auto” a depus contestaţia către Comisia de Apel a 

AGEPI împotriva înregistrării mărcii combinate „AMC AVANT MOTOR COM 

JC AUTO” nr. depozit 021056 din 17.04.2007 după Macari Valeriu, deoarece 

înregistrarea acestei mărci împiedică acordarea legitimă firmei SRL „JC Auto” a 

dreptului asupra mărcii identice, conform cererii cu nr. depozit 022764 şi 022765 

din 26.01.2008, iar Comisia de Contestaţiei a AGEPI a examinat contestaţia şi a 

emis la 17 decembrie 2008 o hotărâre, prin care contestaţia a fost respinsă ca 

neîntemeiată.  

Reclamantul consideră hotărârea dată neîntemeiată, ilegală, deoarece la 

16.01.2007 Camera Înregistrării de Stat a înregistrat Societatea eu Răspundere 

Limitată „JC Auto”, fapt confirmat prin Certificatul de înregistrare. 

Totodată, marca solicitată de Macari Valeriu reprezintă denumirea de firmă a 

SRL „JC Auto”, iar în conformitate cu art. 7 alin. 3 al Legii nr. 588 din 22.09.1995 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nu pot fi înregistrate ca marcă 

şi semnele care reproduc denumiri de firmă (sau părţi ale lor) bine cunoscute în 

Republica Moldova în cazul în care acestea nu aparţin persoanei care solicită 

înregistrarea mărcii. Faptul, că denumirea de firmă şi semnul „JC Auto” sunt 

cunoscute pe teritoriul Republicii Moldova după compania SRL „JC Auto” se 

confirmă prin folosirea semnului la diferite obiecte cum ar fi: cărţi de vizită, mape, 

drapele, construcţii de expoziţii, publicarea avertismentului în diferite ediţii, 

amplasarea semnului de pe pagini. 

Încă din anul 1997 firma SRL „JC Auto” producerea şi astfel, înregistrarea 

acestor mărci de către o altă persoană va induce în eroare consumatorul privind 

producătorul produselor-serviciilor, ceea ce contravine prevederilor art. 7 alin. 2 al 

Legii nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor. 

Din aceste considerente, reclamantul consideră hotărârea din 17.12.2008 drept 

ilegală, emisă contrar prevederilor legii, de aceea s-a adresat în instanţa de 

judecătorească cu prezenta acţiune şi solicită admiterea ei integrală ca întemeiată.  
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Reprezentantul pârâtului în şedinţa judiciară nu a recunoscut acţiunea şi a 

solicitat respingerea ei integrală în baza motivelor de fapt şi de drept invocate în 

referinţă. Totodată instanţei a arătat, că conform deciziei din 29.07.2008, s-a 

respins cererea de înregistrare a mărcii din motivul inducerii în eroare a 

consumatorului în privinţa prestatorului de servicii, conformitate art. 7 alin. 2 a din 

Legea nr. 588 din 22.09.1995, precum şi din motivul, că logotipul firmei JC Auto 

ar fi bine cunoscut în Republica Moldova. Ulterior, dosarul a fost transmis în 

Comisia de Contestaţii şi la 17.12.2008 Comisia de Contestaţii a emis hotărârea 

privind respingerea revendicărilor contestatarului şi acceptarea înregistrării mărcii 

combinate pe numele titularului Macari Valeriu, pentru produsele şi serviciile 

claselor 12, 35, 37. 

La emiterea hotărârii Comisia de contestaţii a concluzionat, că examinarea 

cazurilor de acţiune cu rea credinţă a solicitantului în momentul depunerii cererii 

de înregistrare a mărcii, este de competenţa instanţei de judecată. Mai mult ca atât, 

nici examinarea acţiunilor de concurenţă neloială şi nici constatarea denumirii de 

firmă JC AUTO ca binecunoscută pe teritoriul Republicii Moldova nu ţine de 

competenţa Comisiei de Contestaţii. Astfel, Comisia de Contestaţii nu a avut nici 

un temei legal de a satisface cerinţele reclamantului şi de a anula înregistrarea 

semnului. 

Art. 2 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor stipulează, ca marca 

serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice 

de cele ale altor persoane fizice sau juridice. 

  Cât priveşte denumirea de firmă, conform art. 24 al Legii nr. 845 din 

03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, antreprenorul şi 

întreprinderea constituită îşi desfăşoară activitatea sub o anumită firmă (denumire). 

Deoarece conform art. 281 al Codului de procedură Civilă a Republicii 

Moldova din 30.05.2003, instanţa judecătorească constată faptele de care depinde 

apariţia, modificarea sau încetarea drepturilor personale sau reale ale persoanelor 

fizice şi ale organizaţiilor, gradul de cunoaştere a denumirii de firmă pe teritoriul 

Republicii Moldova poate fi recunoscut doar de către instanţa de judecată. 
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La momentul examinării contestaţiei reclamantul nu a prezentat Comisie de 

contestaţii nici o hotărâre judecătorească privind constatarea denumirii de firmă 

binecunoscută pe teritoriul Republicii Moldova la data depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii JC AUTO, iar Comisia nu a avut temei legal pentru admiterea 

contestaţiei în baza acestui motiv. 

Mai mult ca atât, conform art. 24 alin. 5 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu 

privire la antreprenoriat şi întreprinderi, firma poate fi utilizată şi în calitate de 

emblemă comercială, cu condiţia înregistrării acesteia conform Legii privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor. 

Reprezentantul intervenientului în şedinţa judiciară nu a recunoscut acţiunea şi 

a solicitat respingerea ei integrală, susţinând integral poziţia procesuală a 

reprezentantul pârâtului. 

Audiind părţile, ascultând argumentele reprezentantului reclamantului, 

reprezentantului pârâtului, a reprezentantului intervenientului şi analizând motivele 

invocate în acţiune în cumul cu materialele pricinii, instanţa consideră acţiunea 

reclamantului neîntemeiată şi pasibilă de respins integral din următoarele 

considerente. 

Art. 118 alin. 1 din CPC a Republicii Moldova stipulează expres, ca fiecare 

parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al 

pretenţiilor şi obiecţiilor sale, dacă legea nu dispune altfel. reieşind din aceste 

prevederi ale legii procesuale instanţa a stabilit cu certitudine în baza probelor 

pertinente şi admisibile în sensul cerinţelor art. 121-122 din CPC a Republicii 

Moldova, că reclamantul nu a prezentat probe incontestabile ce confirmă integral 

pretenţiile invocate în acţiunea înaintată.  

Instanţa a stabilit cu certitudine, că conform deciziei din 29.07.2008, s-a respins 

cererea de înregistrare a mărcii din motivul inducerii în eroare a consumatorului în 

privinţa prestatorului de servicii conform art. 7 alin. 2 a din Legea nr. 588/1995, 

precum şi din motivul, că logotipul firmei JC Auto ar fi bine cunoscut în Republica 

Moldova, de aceea ulterior dosarul a fost transmis în Comisia de Contestaţii şi la 

17.12.2008 Comisia de Contestaţii a emis hotărârea privind respingerea 
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revendicărilor contestatorului şi acceptarea înregistrării mărcii combinate pe 

numele titularului Macari Valeriu, pentru produsele şi serviciile claselor 12, 35, 37.  

La emiterea hotărârii Comisia de contestaţii a concluzionat, că examinarea 

cazurilor de acţiune cu rea credinţă a solicitantului în momentul depunerii cererii 

de înregistrare a mărcii, este de competenţa instanţei de judecată, de aceea instanţa 

consideră, că concluzia Comisiei de contestaţii rezultă din aprecierea corectă a 

materialelor prezentate de către părţi şi aplicarea corectă a legii materiale. 

Mai mult ca atât, nici examinarea acţiunilor de concurenţă neloială şi nici 

constatarea denumirii de firmă JC AUTO ca binecunoscută pe teritoriul Republicii 

Moldova nu ţin de competenţa Comisiei de Contestaţii, de aceea Comisia de 

Contestaţii nu a avut nici un temei legal de a satisface cerinţele reclamantului şi de 

a anula înregistrarea semnului. 

Art. 2 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor stipulează, că marca 

serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice 

de cele ale altor persoane fizice sau juridice, iar cât priveşte denumirea de firmă, 

conform art. 24 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi, antreprenorul şi întreprinderea constituită îşi desfăşoară activitatea 

sub o anumită firmă (denumire). 

Deoarece conform art. 281 din CPC a Republicii Moldova instanţa 

judecătorească constată faptele de care depinde apariţia, modificarea sau încetarea 

drepturilor personale sau reale persoanelor fizice şi ale organizaţiilor, iar gradul de 

cunoaştere a denumirii de firmă pe teritoriul Republicii Moldova poate fi 

recunoscut doar de către instanţa de judecată iar la momentul examinării 

contestaţiei reclamantul nu a prezentat Comisiei de contestaţii nici o hotărâre 

judecătorească privind constatarea denumirii de firmă binecunoscută pe teritoriul 

Republicii Moldova la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii JI AUTO, 

astfel Comisia nu a avut temei legal pentru admiterea contestaţiei în baza acestui 

motiv. 

Mai mult ca atât, conform art. 24 alin. 5 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu 

privire la antreprenoriat şi întreprinderi, firma poate fi utilizată şi în calitate de 
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emblemă comercială, cu condiţia înregistrării acesteia conform Legii privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor. 

Aşadar, instanţa respinse argumentul reclamantului privitor la faptul, că 

înregistrarea mărcii ba induce în eroare consumatorul privind producătorul 

produselor/serviciilor, deoarece reclamantul urmează să prezinte probe concrete în 

susţinerea acestor afirmaţii, iar determinarea gradului de confuzie necesită a fi 

realizată cu implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul efectuării 

unui sondaj de opinie, de către o instituţie specializată în acest domeniu, de aceea 

instanţa respinge argumentul reprezentantului reclamantului privitor la aplicarea 

concluziei de expertiză terminologică nr. 10 din 29.04.09, deoarece însăşi expertul 

în concluziile sale indică la cumulul criteriilor determinării gradului de confuzie. 

Totodată, riscul de confuzie urmează să fie examinat cu referire la consumatorul 

mediu atât în privinţa produselor, cât şi a producătorului, de asemenea, necesită a fi 

constatat, dacă eroarea s-a produs de fapt şi dacă consumatorul a fost înşelat atât în 

privinţa produsului (categoria, destinaţia, valoarea, originea etc.), cât şi în privinţa 

producătorului. 

Mai mult ca atât, în conformitate cu prevederile art. 10 bis al Convenţiei de la 

Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (1883), precum şi Legii nr. 1103 din 

30.06.2000 privind protecţia concurenţei, nu este obiect al actelor de concurenţă 

neloială depunerea cererii de înregistrare a unei mărci, iar AGEPI nu poate fi 

subiect de drept privitor la acte de concurenţă neloială. 

Art. 8 alin. 1 lit. d) al legii cu privire la protecţia concurenţei defineşte actul de 

concurenţă neloială drept folosire neautorizată, integral sau parţial, a mărcii 

comerciale, emblemei de deservire, a altor obiecte ale proprietăţii industriale, a 

firmei unui alt agent economic, copierea formei, ambalajului şi aspectului exterior 

al mărfii unui alt agent economic, iar dacă reclamantul consideră, că prin 

înregistrarea mărcii sunt lezate drepturile dale, acesta este sale, acesta este în drept 

să depună o cerere de nulitate a înregistrării, conform prevederilor art. 21 al legii 

nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. LA fel, este în drept sa depună şi o cerere 

întemeiată pe concurenţa neloială, dacă consideră că acţiunile concurentului sunt 
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de natură a submina autoritatea companiei „JC AUTO” SRL, prin crearea 

confuziei în rândul consumatorilor. 

Prin urmare instanţa ţinând cont de circumstanţele pricinii, de înscrisurile 

prezentate de părţi şi de prevederile legii materiale, consideră întemeiată şi legală 

hotărârea Comisiei de contestaţie a AGEPI din 17.12.2008, deoarece întruneşte 

prevederile legii nominalizate, de aceea pretenţiile reclamantei SRL „JC Auto” se 

respins integral ca nefondate. 

În aşa împrejurări, în temeiul prevederile Legii Republicii Moldova nr. 588 din 

22.09.1995 „Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor” acţiunea 

reclamantului SRL „JC Auto” către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova şi Valeriu Macari privitor la anularea hotărârii 

Comisiei de contestaţie a AGEPI din 17.12.2008, cu obligarea înregistrării mărcii 

combinate „JC Auto” şi marca „JC” pe numele SRL „JC Auto” se respinge integral 

ca neântemeiată şi fără suport legal, deoarece lipsesc temeiurile legale de anulare a 

hotărârii contestate. 

Conducându-se de cerinţele Legii Republicii Moldova nr. 588 din 22.09.1995 

„privind mărcile şi denumirile de origine a produselor” şi art.art. 238-240, 242 din 

CPC a Republicii Moldova, instanţa 

hotărăşte: 

A respinge integral acţiunea reclamantului SRL „JC Auto” către Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi Valeriu Macari privitor la 

anularea hotărârii Comisiei de contestaţie a AGEPI din 17.12.2008, cu obligarea 

înregistrării mărcii combinate „JC Auto” şi marca verbale „JC” pe numele SRL 

„JC Auto” ca neîntemeiată. 

Hotărârea este cu drept de recurs în termen de 20 zile la Curtea Supremă de 

Justiţiei a Republicii Moldova. 

 

Judecător:   Gheorghe Creţu  

  

    


