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HOTĂRÂRE 
În numele Legii 

 
13 mai 2003        mun. Chişinău  
 

Colegiul Civil al Curţii de Apel a Republicii Moldova 
în componenţă 
Preşedintele şedinţei judecătorul M. Poalelungi 
Grefier     V. Banu 
Cu participarea interpretului V. Vrâncean şi A. Bulgaru 
A judecat în şedinţă publică pricina civilă la cererea lui Titica Svetlana 

către Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale despre contestarea 
actului administrativ 

 
CONSTATĂ 

 
Titica S. a depus cerere în instanţa de judecată către Agenţia de Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale despre contestarea actului administrativ, cerând 
anularea hotărârii Comisiei de Apel din 17 ianuarie 2003. 

În motivarea cererii reclamanta a indicat că ideea conceperii şi înregistrării 
mărcii AUTORADIO drept marcă, care ar fi utilizată pentru crearea unui post de 
radio, ce ar fi difuzat emisiunile sale pe teritoriul municipiului Chişinău a apărut 
încă în a două jumătate a anului 1998 şi a fost promovată de către Ludmila 
Migai.  

Cereri de susţinere în acest sens L. Migai a adresat în dată Preturii 
sectorului Botanica şi primăriei municipiului Chişinău. 

Consiliului Coordonator al Audiovizualului i-a fost prezentat concepţia 
personală a creării postului de radio AUTORADIO încă în 19998 şi solicitată 
acordarea unei frecvenţe libere, însă în lipsa disponibilităţii unei asemenea 
frecvenţe, aceasta i-a propus lui L. Migai să aştepte până va apărea o frecvenţă 
vacantă. 

La 5 februarie 2001 l. Migai a depus la AGEPI o cerere de înregistrare a 
mărcii AUTORADIO. 

În luna august 2001, marca în cauză a fost publicată în Buletinul Oficial al 
AGEPI. 

Astfel, conform deciziei din 21 iunie 2001, AGEPI a înregistrat marca 
AUTORADIO după L. Magai, eliberându-i titlul de protecţie. 

Consideră reclamantul că Comisia de Apel a AGEPI, la 17 ianuarie 2003, 
contrar prevederilor art. 26 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor, fără nici un temei legal a admis contestaţia SRL Predpriatie 
Avtoradio din oraşul Moscova, Rusia, care a invocat că aceasta ar fi o marcă 
notorie în Republica Moldova şi ar aparţinea întreprinderii în cauză. 
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Menţionează reclamantul că nici până nu există nici o hotărâre 

judecătorească sau a AGEPI de recunoaştere a mărcii Avtoradio notorie şi SRL 
Predpriatie Avtoradio Rusia nu poate  invoca protecţia denumirii de firmă, 
deoarece dreptul său de a cere acest lucru a apărut după înregistrarea depozitului 
pentru înregistrarea mărcii. 

În şedinţa judiciară reclamanta Titica S. cât şi reprezentantului ei Uţică O. 
au cerut admiterea cererii. 

terţa rersoană de partea reclamantului cu pretenţii proprii la cerere l. Migai, 
a cerut admiterea cererii. 

Reprezentantul pârâtului Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale, Clătinici Iu. a cerut respingerea cererii, considerând hotărârea 
Comisiei de Apel corectă. 

Reprezentanţii terţelor persoane de partea pârâtului SRL Predpriatie 
Avtoradio Rusia, Socolova O., societatea pe acţiuni Temma, Coţiuba V. au cerut 
respingerea cererii, considerînd hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI legitimă şi 
întemeiată. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil consideră 
cererea întemeiată şi care urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

În şedinţa judiciară s-a stabilit, că încă în anul 1998 L. Migai a depus cereri 
la Pretura sectorului Botanica m. Chişinău şi Primăria m. Chişinău, în care a 
cerut susţinere în organizarea postului de radio AUTORADIO. 

În acelaşi an, 1998 L. Migai a prezentat Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului concepţia personală în organizarea postului de radio 
AUTORADIO, ceea ce se confirmă de materialele dosarului. 

La 5 februarie 2001 l. Migai a depus la AGEPI cerere de înregistrare a 
mărcii AUTORADIO. 

Prin decizia pârâtului din 21 iunie 2001 s-a admis publicarea cererii de 
înregistrare a mărcii AUTORADIO după Migai Ludmila în Buletinul Oficial de 
Protecţie Industrială nr. 08/2001. 

La 09 martie 2001 AGEPI a decis înregistrarea contractului de cesiune a 
drepturilor asupra mării AUTORADIO încheiat între  Migai Ludmila şi Titica 
Svetlana. 

Astfel, în şedinţa judiciară s-a stabilit că înregistrarea mărcii AUTORADIO 
după Migai L. a avut loc cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Colegiul Civil consideră hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 17 
ianuarie 2003 cu privire la anularea înregistrării mărcii verbale AUTORADIO 
nr. 8429 din 5 februarie 2001 după Svetlana Titica, MD, neîntemeiată şi legală 
din următoarele considerente. 

Comisiq de Apel a AGEPI a anulat înregistrarea mărcii contestate contrar 
prevederilor art. 27 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor, deoarece nu este prezent un careva temei indicat în acest articol. 

Cu atât mai mult Comisia de Apel a AGEPI, în hotărârea contestată, nici n-
a făcut referinţă la art. 27 al legii sus indicate. 

Este necesar de menţionat că SRL Predpriatie Avtoradio Rusia, în 
contestaţia sa a invocat notorietatea mărcii Avtoradio pe teritoriul Republicii 
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Moldova, însă nici la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii 
AUTORADIO de către L. Migai şi nici până la momentul actual, marca 
AUTORADIO nu este recunoscută ca fiind o marcă notorie în Republica 
Moldova. 

Nu poate fi puse la baza hotărârii argumentele invocate de către pârât şi 
terţe persoane de partea pârâtului în privinţa notorietăţii mărcii Avtoradio, faptul 
difuzării site-ului Avtoradio prin Internet, deoarece în conformitate cu al. 1 art. 
57 CPC este unanim cunoscut că în Republicii Moldova accesul la Internet îl au 
un număr foarte limitat de persoane şi cu atât mai mult, nu toate aceste persoane 
acced la Internet pentru a citi site-ul Avtoradio. 

NU poate fi pus la hotărârii în privinţa notorietăţii mărcii Avtoradio nici 
argumentul că mulţi locuitori a-i Republicii Moldova călătoresc în Rusia şi ar 
putea să ştie de existenţa postului de radio reuşesc Avtoradio, deoarece acestea 
sunt un număr limitat de persoane şi care nu caracterizează toată populaţia 
Republicii Moldova şi cu atât mai mult, aceasta nu înseamnă că cei care 
călătoresc în Rusia, neapărat ascultă postul de radio Avtoradio şi încă şi mai 
discută despre aceasta în Republica Moldova pentru ca toată populaţia să 
cunoască acest lucru. 

Astfel, Colegiul Civil consideră incorectă aplicarea de către Comisia de 
Apel a AGEPI a lit. a p. 3 art. 7 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine 
a produselor, deoarece SRL Predpriatie Avtoradio Rusia nu este o denumire de 
firmă bine cunoscută în Republica Moldova şi nici pârâtului şi nici terţele 
persoane de partea pârâtului n-au prezentat careva în acest sens. 

Faptul că  SRL Predpriatie Avtoradio Rusia este în reţea în Rusia, aceasta 
nu înseamnă că ea este şi pe piaţa Republicii Moldova, ceea ce este un fapt 
notoriu că ea n-a fost şi pe piaţa Republicii Moldova. 

Este necesar de menţionat şi faptul că Comisia de Apel a AGEPI contrar 
prevederilor al. 1 art. 17 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor, a admis spre examinare contestaţia SRL Predpriatie Avtoradio din 
Rusia cu depăşirea termenului prevăzut de 3 luni (publicarea înregistrării mărcii 
AUTORADIO a avut loc în luna august 2001-f.d. 16, iar contestaţia a fost 
depusă la 15 august 2002-f.d.20) şi nici nu s-a expus în privinţa acestui termen 
depăşit neîntemeiat. 

Colegiul Civil consideră că Comisia de Apel a AGEPI la emiterea hotărârii 
contestate a confundat noţiunea de marcă şi cu noţiunea de denumire de firmă, 
care în realitate a şi fost invocat de către SRL Predpriatie Avtoradio Rusia. 

Nu poate fi reţinut nici argumentul invocat în şedinţa judiciară de către 
SRL Predpriatie Avtoradio Rusia cu privire la aplicarea lit. a p. 1 art. 26 al Legii 
privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, deoarece înregistrarea 
mărcii AUTORADIO după Migai L. a fost efectuată cu respectarea Legii 
privind mărcile li denumirile de origine a produselor. 

Colegiul Civil consideră incorectă referirea SRL Predpriatie Avtoradio 
Rusia la art. 8 al Convenţiei de la Paris, deoarece norma internaţională în cauză 
stipulează protecţia denumirii de firmă (a numelui comercial), care nu are nimic 
comun înregistrarea unei mărci şi din care considerente norma de drept 
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internaţional în cauză nu poate fi aplicată în vederea anulării înregistrării mărcii 
AUTORADIO după Migai L. 

Sunt neîntemeiate şi argumentele invocate în privinţa la aceea că ar fi 
prezenţă o concurenţă neloială, deoarece sunt lipsă careva probe în acest sens. 

Astfel, cererea urmează a fi admisă. 
Este necesar a încasa de la pârât în beneficiul reclamantului 18 lei, pe care 

ultimul le-a plătit în calitate de taxă de stat. 
În conformitate cu art. 27 al Legii contenciosului administrativ, art. art. 

190-196 CPC, Colegiul Civil 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale din 17 ianuarie 2003 privind satisfacerea revendicării societăţii cu 
răspundere limitată Predpriatie Avtoradio Rusia şi anularea înregistrării mărcii 
verbale AUTORADIO nr. 8429 din 5 februarie 2001 după Svetlana Titica, MD a 
anula. 

A încasa de la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale în 
beneficiul lui Titica Svetlana 18 lei. 

Hotărârea este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă 
de Justiţie în termen de 15 zile. 

 
Preşedintele şedinţei, 
judecătorul       M. Poalelungi 
 
 
Copia corespunde originalului    M. Poalelungi 

 


