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Dosarul nr. 3r-996/2005 
 

D E C I Z I E 
05 octombrie 2005                                                                mun. Chişinău 
 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedinte – Nicolaie Clima 
Judecătorii – Iuliana Oprea şi Ala Cobăneanu 
judecînd în şedinţă publică recursul declarat de Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) împotriva hotărîrii Curţii de 
Apel Chişinău din 27.12.2004 în pricina civilă pe marginea acţiunii The Procter & 
Gamble Compani către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova şi Hayat Kimya Sanayi A.Ş. privind anularea deciziei Direcţiei Examinare 
Mărcii şi Modele Industriale a Agenţiei de Stat pentru protecţia Proprietăţii 
Intelectuale din 17.05.2002 şi hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI din 14.08.2002, 
prin care acţiunea The Procter & Gamble Compani a fost admisă, audiind explicaţiile 
reprezentanţilor părţilor 

C O N S T A T Ă: 
 

The Procter & Gamble Compani s-a adresat în instanţa de contencios 
administrativ cu acţiune către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova şi Hayat Kimya Sanayi A.Ş., solicitînd anularea Deciziei 
Direcţiei Examinare Mărcii şi Modele Industriale a Agenţiei de Stat pentru protecţia 
Proprietăţii Intelectuale din 17.05.2002 de înregistrare a mărcii verbale PAMPO cu 
nr. de depozit 009809 din 28.11.2000 pe numele terţei persoane Hayat Kimya Sanayi 
A.Ş. pentru produsul scutece din clasa 05 şi produsul scutece de hîrtie sau celuloză 
din clasa 16, menţinută în vigoare prin hotărîrea din 14.08.2002 a Comisiei de Apel a 
AGEPI şi anularea Hotărîrii Comisiei de Apel a AGEPI din 14.08.2002. 

În suportul pretenţiilor sale reclamantul a invocat motivul, că este titularul unui 
şir de mărci care conţin sau se constituie din cuvîntul PAMPERS înregistrate pentru 
produsele din clasa 05 şi 16 scutece din hîrtie sau material similar hîrtiei, cu 
proprietăţi de împregnare. Drepturile exclusive ale reclamantului pe teritoriului 
Republicii Moldova asupra mărcilor verbale şi combinate care conţin elementul 
verbal PAMPERS pentru produsele scutece se probează prin certificate de 
înregistrare : nr.1483 cu prioritatea URSS din 16.06.1977, nr. 3343 cu prioritatea 
URSS din 21.02.1992, nr. 3542 cu prioritatea URSS, din 14.08.1991, nr. 3354 cu 
prioritatea URSS din 09.07.1992, nr. 3555 cu prioritatea URSS din 14.08.1991. 

Pîrîtul – Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 
nu a recunoscut acţiunea şi a solicitat respingerea ei ca neîntemeiată, invocînd 
motivul, că corect s-a luat decizia de a înregistra marca „Pampo” pe numele terţei 
persoane Hayat Kimya Sanayi A.Ş., firma americană The Procter & Gamble 
Compani de fapt nu dispune de drept exclusiv la marca „Pampy” pentru teritoriul 



Republicii Moldova de aceia acest semn nu poate fi luat în consideraţie la examinare 
şi cuvîntul „Pampo” poate fi examinat numai în comparaţie cu cuvîntul „Pampers”, 
dar nu cu cuvîntul „Pampy”, care nu este o marcă protejată pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 27.12.2004 cerinţele reclamantului au 
fost admise integral, fiind anulate actele administrative contestate, invocînduse întru 
motivarea soluţiei pronunţate că decizia Direcţiei Examinare Mărci şi Modele 
Industriale a Agenţiei de Stat pentru protecţia Proprietăţii Intelectuale din 17.05.2002 
de înregistrare a mărcii verbale PAMPO cu nr. de depozit 009809 din 28.11.2000 pe 
numele terţei persoane Hayat Kimya Sanayi A.Ş. pentru produsul scutece din clasa 
05 şi produsul scutece de hîrtie sau celuloză din clasa 16 şi hotărîrea din 14.08.2002 a 
Comisiei de Apel a AGEPI, au fost adoptate cu încălcarea prevederilor art. 7, alin. 4, 
lit. a), art. 7, p. 2 lit. a) din Legea Republicii Moldova privind mărcile şi denumirile 
de origine a produselor. 

Nefiind de acord cu hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 27.12.2004 Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a declarat recurs în Curtea 
Supremă de Justiţie prin care solicită casarea integrală a hotărîrii Curţii de Apel 
Chişinău din 27.12.2004, admiterea recursul cu pronunţarea unei noi hotărîri, prin 
care să fie respinse integral cerinţele reclamantului, invocînd motivul, că instanţa de 
fond la pronunţarea hotărîrii a aplicat greşit normele de drept material. 

Judecînd cauza de contencios administrativ în recurs Colegiul civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a verificat în limitele recursului 
declarat, în baza materialelor din dosar şi a noilor înscrisuri, corectitudinea aplicării şi 
interpretării de către prima instanţă a normelor de drept material şi procedural şi 
consideră recursul nefondat din următoarele. 

Art. 7, alin.4 lit. (a) din Legea privind mărcile şi denumirea de origine a 
produselor interzice înregistrarea în calitate de mărci a semnelor identice sau similare 
care pot fi confundate cu mărcile înregistrate pe numele altor persoane. 

Potrivit art. 10 bis din Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii 
industriale, la care este parte şi Republica Moldova, orice fapte de natură să creeze, 
prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială 
sau comercială a unui concurent vor trebui să fie interzise. 

Deşi în cererea de recurs înaintată de AGEPI se face referinţă la art. 400, alin. 1 
CPC al RM, recurentul nu a indicat nici o normă de drept material sau procedural 
aplicată greşit de instanţa de judecată, nu a menţionat careva concluzii ale instanţei 
care sînt în contradicţie cu circumstanţele pricinii, nu a indicat nici o circumstanţă 
care are importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond şi care nu a fost constatată sau 
elucidată pe deplin în hotărîrea contestată şi nu a indicat nici o împrejurare care nu a 
fost dovedită, dar care a fost considerată de prima instanţă ca fiind stabilită. 

Afirmaţia recurentului că între denumirile „PAMPO” şi „PAMPERS” nu există 
nici o asemănare în măsură să inducă în eroare consumatorul în privinţa produsului, 
este neargumentată, nu este confirmată de careva probe. 

În vederea constatării gradului de asemănare şi deosebire a semnelor „PAMPO” 
şi „PAMPERS”, care marchează aceleiaşi produse (scutece) şi stabilirii în ce măsură 
consumatorii ar putea confunda mărcile respective, prin încheierea Curţii de Apel din 
23.03.2003, s-a dispus efectuarea expertizei lingvistice de către Institutul de 
Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. 



Colegiul i-a notă de faptul, că recurentul a fost de acord cu numirea expertizei 
cerute de către reprezentanţii „The Procter & Gamble Company ”. Aceasta este 
consemnat în încheierea instanţei de judecată. 

În urma analizei lingvistice realizate, experţii au constatat că între denumirile de 
„PAMPO” şi „PAMPERS” există relaţii de asemănare formală, relaţii de asemănare 
funcţională şi relaţii de derivare. 

În raportul de expertiză, se menţionează că datorită fenomenului lingvistic de 
formare a cuvintelor prin trunchierea cuvintelor însoţită de sufixarea lor, vorbitorii 
vor simţi cuvîntul „Pampo” drept un cuvînt format prin trunchiere de la cuvîntul 
„Pampers”. La această contribuie  atît asemănarea formală dintre cele două cuvinte, 
cît şi faptul, că ele denumesc acelaşi produs. Deci şi la nivelul sensului fiind o 
asemănare absolută. 

Faptul, că denumirea „Pampo” poate fi confundată cu cea de „Pampers” se 
confirmă de rezultatele anchetei întreprinse pentru verificarea rezultatelor analizei 
lingvistice prealabile. 

În raportul de expertiză prezentat de Institutul de Lingvistică al Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova se concluzionează că funcţionarea paralelă a celor două 
denumiri „Pampo” şi „Pampers” va avea drept efect confundarea lor de către 
consumatori, ca urmare a asemănării lor formale şi funcţionale. 

Astfel, afirmaţia recurentului că între denumirile „Pampo” şi „Pampers” nu 
există nici o asemănare în măsură să inducă în eroare consumatorul în privinţa 
produsului este contrară împrejurărilor constatate în raportul de expertiză lingvistică. 

Recurentul nu a prezentat nici o probă şi nici nu a aîncercat să demonstreze 
justeţea afirmaţiei că între „Pampo şi „Pampers” nu există similitudune susceptibilă 
de a crea confuzii. 

În acest context, Colegiul consideră, că pentru a constata existenţa sau lipsa 
similitudinii formale dintre anumite semne, AGEPI este ţinută să realizeze 
compararea semnelor respective conform regulilor stabilite în Regulamentul de 
aplicare a Legii privind mărcile şi denumirea de origine a produselor, aprobat prin 
ordinul Directorului General al AGEPI nr. 129 din 06.09.2000. 

În urma cercetării formale a denumirilor „Pampo şi „Pampers” conform 
criteriilor stabilite în Regulamentul AGEPI, se constată existenţa unui grad înalt de 
asemănare între denumirile date. 

Astfel, comparînd denumirile „Pampo şi „Pampers” conform criteriilor de 
determinare a asemănării sonore, stabilite în regula 33.9.2 din Regulamentul AGEPI, 
se constată următoarele: 

- existenţa în semnele comparate a sunetelor analogice şi identice: În cazul 
denumirilor „Pampers” şi „Pampo” coincid 4 sunete, „Pampo” fiind constituită 
doar din 5 sunete; 
- analogia sunetelor care alcătuiesc semnul: În denumirile „Pampers” şi 
„Pampo” 4 sunete şi din 5 sînt absolut identice; 
- amplasarea sunetelor şi îmbinărilor de sunete analogice în sunetele comparate: 
În denumirile „Pampers” şi „Pampo” sunetele identice au amplasare identică; 
- existenţa silabelor identice şi amplasarea lor: În denumirile „Pampers” şi 
„Pampo” coincide prima silabă „PAM” şi primul sunet din silaba a doua „P”; 
- numărul de silabe în semne: Denumirile „Pampers” şi „Pampo” conţin acelaşi 
număr de silabe (PAM-PERS şi PAM-PO); 



- locul îmbinărilor de sunete identice în componenţa semnelor: În denumirile 
„Pampers” şi „Pampo” îmbinările de sunete identice se conţin la începutul 
cuvîntului, deci au aceeaşi poziţie; 
- analogia structurii vocalelor şi consoanelor: Denumirile „Pampers” şi „Pampo” 
conţin cîte două vocale, din care una – A – coincide nu numai calitativ, dar şi 
după amplasamentul pe care îl are în structura denumirilor. Consoanele P,M,P, 
(adică toate consoanele existente în denumirea „Pampo”) de asemenea coincid 
atît calitativ, cît şi după criteriul amplasamentului; 
- caracterul părţilor identice ale semnelor: în denumirile „Pampers” şi „Pampo” 
coincid atît sunetele, cît şi silabele; 
- cuprinderea unui semn în altul: denumirea „Pampers” include (cu excepţia unui 
singur sunet) denumirea „Pampo”; 
- accentul: în denumirea „Pampers” şi „Pampo” accentul cade pe aceeaşi silabă 
şi pe sunet „A”. 
În rezultatul comparării denumirilor conform criteriilor de asemănare grafică 

(vizuală), prevăzute în pct. 33.9.3 din Regulamentul AGEPI, de asemenea se 
demonstrează că semnele „Pampers” şi „Pampo” sînt semilare pînă la confuzie. 

Deci, afirmaţia AGEPI că între „Pampo” şi „Pampers” nu există similitudine 
susceptibilă de a crea confuzie, este în contradicţie şi cu rezultatele constatate prin 
aplicarea regulilor stabilite de însăşi AGEPI. 

Colegiul consideră neîntemeiată şi afirmaţia recurentului că raportul de 
expertiză, perfectat de Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe, nu are forţă 
probantă la constatarea faptului dacă „PAMPERS” îşi păstrează statutul de marcă 
comercială sau a devenit nume comun. 

Întru argumentarea concluziei enunţate Colegiul invocă următoarele. 
În recurs nu se indică nici un act care ar demonstra că astfel de unităţi lexicale, 

precum sînt mărcile, nu pot fi supuse expertizei lingvistice. 
În procesul de judecată a pricinii în fond, AGEPI nu a obiectat nici împotriva 

raportului de expertiză şi nici împotriva altor probleme ce ţin de acesta. 
Recurentul nu pune la îndoială că Institutul de Lingvistică al Academiei de 

Ştiinţe are competenţa de a elucida aspecte din momentul lingvisticii. 
Dat fiind că experţii Institutului de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a 

Republicii Moldova nu s-au obţinut să efectueze expertiza, Colegiul consideră că nu 
există temei de a pune la îndoială calitatea de probă a Raportului de expertiză. 

Deşi recurentul nu recunoaşte Raportului de expertiză drept probă a faptului că 
„PAMPERS” îşi păstrează statutul de marcă comercială, nu a prezentat instanţei nici 
o probă care să infirme concluziile Institutului de Lingvistică, sau să confirme că 
„PAMPERS” a devenit nume comun. 

În contextul celor expuse Colegiul consideră că hotărîrea Curţii de Apel 
Chişinău din 27.12.2004, prin care a fost anulată decizia AGEPI privind acordarea 
protecţiei juridice mărcii „PAMPO”, este întemeiată şi legală, fiind adoptată cu 
aplicarea corectă a prevederilor Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 
produselor, şi ale Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale. 

Astfel, că nici unul din temeiurile recursului nu sînt fondate. 
Pentru aceste motive, în numele Legii Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 
 



D E C I D E: 
 

În temeiul art. 410, 417, 418 CPC al RM: 
- respinge cererea de recurs declarată de Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova; 
- menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 27 decembrie 2004 în pricina 

civilă pe marginea acţiunii The Procter & Gamble Compani către Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 
privind anularea deciziei Direcţiei Examinare Mărci şi Modele Industriale a Agenţiei 
de Stat pentru protecţia Proprietăţii Intelectuale din 17 mai 2002 şi hotărîrii Comisiei 
de Apel a AGEPI din 14 august 2002. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 
 
 
Preşedintele şedinţei 
Judecătorul                                                                        N. Clima 
 
Judecătorii                                                                         Ala Cobăneanu 
                                                                                           Iu. Oprea 


