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H O T Ă R Î R E 
Î N  N U M E L E  L E G I I 

 

19 octombrie 2012                                                                       mun. Chişinău 

 

Curtea de Apel Chişinău 

Având în componenţa sa pe: 

Preşedintele şedinţei de judecată, 

Judecătorul                                                                       Secrieru Ion 

Grefier                                                                              Butnariuc Mihaela 

 

Examinând în şedinţa publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

înaintată de S.R.L. „Altrans Bis” către Agenţia de Stat pentru proprietatea 

intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), intervenient accesoriu ING Groep 

NV., NL, cu privire la anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat 

pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) din 23 mai 2011 şi 

înregistrarea în calitate de marcă semnul verbal „ING” pentru toate produsele din 

rezumatul claselor 35, 36 conform CIPS 

constată 

S.R.L. „Altrans Bis” a depus cerere de chemare în judecată către Agenţia de 

Stat pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), intervenient 

accesoriu ING Groep N.V., NL, cu privire la anularea Hotărârii Comisiei de 

Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova 

(AGEPI) din 23 mai 2011 şi înregistrarea în calitate de marcă semnul verbal „ING” 

pentru toate produsele din rezumatul claselor 35, 36 conform CIPS. 

În motivarea acţiunii reclamanta a indicat că, a depus către AGEPI o cerere de 

înregistrare a mărcii comerciale care a fost atribuit număr de depozit 025320 din 

04.05.2009 şi s-a solicitat înregistrarea în calitate de marcă semnul verbal „ING” 

pentru rezumatul claselor 35, 36 de servicii conform CIPS. Datele informative 



privind depunerea cererii de înregistrare mărcii au fost publicate în BOPI nr. 9 

2009. 

La data de 01.06.2010 compania ING Groep N.V., NL a depus opoziţie 

împotriva înregistrării mărcii nr. depozit 025320, însă aceasta nu a fost acceptată 

ca opoziţie, în legătură cu faptul că a expirat termenul de depunere a acesteia (art. 

40 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor). 

Compania ING Groep N.V., NL a depus contestaţie împotriva înregistrării 

mărcii nr. depozit 025320 în Comisia de Contestaţii la data de 2010.06.03, 

bazându-se pe faptul că semnul solicitat „ING” este similar cu mărcile 

internaţionale înregistrate pe numele contestatarului. 

La data de 23.05.2011 în urma examinării contestaţiei, Comisia de contestaţii 

AGEPI a emis Hotărâre prin care a respins contestaţia în privinţa invocării 

art.8(1)a), art. 8(1)b) din legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor şi a acceptat 

revendicarea ING Groep N.V., NL în ceea ce ţine de inducerea în eroare a 

consumatorului referitor la serviciile prestate. 

Susţine reclamanta că totodată a fost abrogată Decizia Departamentului 

Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2010.10.18 şi a respins cererea de 

înregistrare a mărcii nr. depozit 025320 din 2009.05.04 pe numele solicitantului – 

ALTRANS-BIS S.R.L., MD. 

Reclamantul consideră hotărârea Comisiei de contestaţii a ADEPI ca ilegală şi 

neîntemeiată. 

Susţine reclamantul, că din opinia Comisiei rezultă că au fost prezentate 

materiale de către reprezentantul contestatarului, care dovedesc faptul că semnul 

„ING” este cunoscut după compania ING Groep N.V., NL. 

Reclamantul nu este de acord cu opinia comisie, în argumentarea opiniei sale 

afirmă că de fapt nu a fost prezentat nici un document sau probă care ar demonstra 

că semnul verbal ING este întradevăr cunoscut în Republica Moldova după 

compania ING Groep N.V., NL, şi ca dovadă celor expuse este faptul că în 

hotărârea motivată a comisiei nu se specifică care anume material a stat la baza 

emiterii Hotărârii. 



Mai mult ca atât, reclamantul consideră opinia Comisiei neîntemeiată şi în 

ceia că semnul solicitat în cererea nr. 025320 nu este capabil să dovedească 

aceleaşi servicii de altele, marcate cu acelaşi semn „ING” sau cu alte semne care 

conţin elementul „ING”, iar înregistrarea acestuia pe numele altei persoane fizice 

sau juridice, decât compania ING Groep va induce în eroare consumatorul în 

privinţa serviciilor prestate. 

Consideră reclamanta că compania ING Groep urma să prezinte dovada 

utilizării mărcii pe teritoriul RM, iar în acest sens la examinarea dosarului de 

Comisia de Contestaţii urma să stabilească dovada utilizării mărcii, indicaţii 

privind locul, durata, şi natura utilizării mărcii anterioare pentru serviciile pentru 

care s-a cerut înregistrarea. 

Susţine reclamanta că numai după stabilirea faptului acordării serviciilor din 

clasa 35, 36 CIPS sub denumirea ING comisia de contestaţii putea să facă 

concluzii o să fie indus în eroare consumatorul dacă marca va fi folosită de S.R.L. 

„Altrans Bis” sau nu. 

Cere, reclamanta S.R.L. „Altrans Bis”, admiterea acţiunii. De a anula 

Hotărârea Comisiei de Contestaţii AGEPI din 23.05.2011. A obliga AGEPI de a 

înregistra în calitate de marcă semnul verbal „ING” pentru toate produsele din 

rezumatul claselor 35, 36 conform CIPS. 

Reprezentantul reclamantului, S.R.L. „Altrans Bis”, Danilov Denis, în şedinţa 

instanţei de judecată a susţinut acţiunea şi a cerut admiterea acesteia. 

Reprezentanta pârâtului, Agenţia de Stat pentru proprietatea intelectuală a 

Republicii Moldova, Ciuş Doina, în şedinţa instanţei de judecată, a cerut 

respingerea acţiunii indicând că este neîntemeiată. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu, ING Groep NV., NL, Jigău Radu, 

în şedinţa instanţei de judecată, a cerut respingerea acţiunii indicând că este 

neîntemeiată. Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată 

consideră acţiunea neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă din următoarele 

considerente. 



În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală 

şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate 

nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţa de judecată. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, S.R.L. „Altrans Bis” a depus către 

AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii comerciale care i-a fost atribuit număr 

depozit 025320 din 04.05.2009 şi a solicitat înregistrarea în calitate de marcă 

semnul verbal „ING” pentru rezumatul claselor 35, 36 de servicii conform CIPS. 

Datele informative privind depunerea cererii de înregistrare mărcii au fost 

publicate în BOPI nr. 9 2009. 

La data de 01.06.2010 compania ING Groep N.V., NL a depus opoziţie 

împotriva înregistrării mărcii nr. depozit 025320, însă aceasta nu a fost acceptată 

ca opoziţie, în legătură cu faptul că a expirat termenul de depunere a acesteia. 

La data de 06.03.2010 Compania ING Groep N.V., NL a depus contestaţie 

împotriva înregistrării mărcii nr. depozit 025320 în Comisia de, bazându-se pe 

faptul că semnul solicitat „ING” este similar cu mărcile internaţionale înregistrate 

pe numele contestatarului. 

În urma examinării contestaţiei Comisia de contestaţii AGEPI la data de 

23.05.2011 a emis Hotărârea prin care a respins contestaţia în privinţa invocării 

art.8(1), art. 8)1)b) din legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor şi a acceptat 

revendicarea ING Groep N.V., NL în ceea ce ţine de inducerea în eroare a 

consumatorului referitor la serviciile prestate. 

Conform aert.7 a.(1) lit. g) al legii privind protecţia mărcilor, se refuză 

înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte 

originea geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului. 

Conform art. 7 al(2) lit. a) al legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, semne false 

sau care ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa unui produs, serviciu 

sau în privinţa producătorului acestora. 

Conform art. 8 aş(1) lit. a) al legii privind protecţia mărcilor, în afara 

motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea şi în cazul când marca 



este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii 

identice. 

Conform art. 8 al(1) lit. b) al legii privind protecţia mărcilor, în afara 

motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea şi în cazul când marca 

este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori 

similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, 

există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca 

anterioară. 

Conform art. 41 alin (1) din legea mărcilor, în termen de 6 luni de la 

publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de fond a acesteia în vederea 

respectării condiţiilor de protecţie a mărcii, sub rezerva achitării taxelor stabilite. 

Conform art. 41 alin (3) din Legea mărcilor, în funcţie de rezultatele 

examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau 

în parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii şi o notifică 

solicitantului în termen de o lună de la data adoptării. 

Conform art. 47 alin 81) din Legea mărcilor, orice decizie privind cererile de 

înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în termen de 2 luni de la 

data primirii ei sau de către persoanele terţe care deţin informaţia referitor la 

înregistrarea mărcii – în termenul cuprins între data emiterii deciziei şi data 

înregistrării mărcii. Contestaţia are un efect suspensiv. 

Conform art. 72 alin. (1) din Legea mărcilor, la cererea părţii lezate, pârâtul 

care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună ştiinţă sau având motive 

rezonabile de a şti acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe care 

acesta le-a suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale”. 

Conform art. 33 alin. 1) lit. b) al Codului de Procedură Civilă al RM, Curtea 

de Apel Chişinău, ca instanţă de drept comun judecă în primă instanţă litigiile din 

domeniul proprietăţii intelectuale privind contestarea hotărârilor Comisiei de 

contestaţii a AGEPI emise în litigiile din domeniul protecţiei proprietăţii 

intelectuale. 



Astfel, din considerentele menţionate instanţa de judecată reţine că 

desemnarea solicitată în calitate de marcă ING conform cererii nr. de depozit 

025320 din 04.05.2009 întemeiat a fost respinsă de Comisia de Contestaţii dat fiind 

faptul că au fost prezentate materiale de către reprezentantul contestatarului, care 

dovedesc faptul că semnul „ING” este cunoscut după compania ING Groep N.V., 

NL şi care reprezintă o abreviere de la Internaţionale Nederlanden Groep, semn 

folosit activ sub mai multe forme în cadrul prestării serviciilor de către compania 

contestatară. 

Mai mult decât atât, semnul solicitat în cererea nr. 025320 din 04.05.2009 nu 

este capabil să deosebească aceleaşi servicii de altele, marcate cu acelaşi semn 

„ING” sau cu alte semne care conţin elementul „ING”, iar înregistrarea acestuia pe 

numele altei persoane fizice sau juridice, compania ING Groep va induce în eroare 

consumatorul în privinţa serviciilor prestate. 

Instanţa de judecată respinge cerinţa reclamantului de a înregistra în calitate 

de marcă semnul verbal „ING” pentru toate produsele din rezumatul claselor 35, 

36 conform CIPS dat fiind faptul că procedurile de examinare şi înregistrare a 

mărcilor sunt stabilite conform Legii nr. 38/2008 şi a Regulamentului privind 

procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 488 din 13.08.2009. 

Mai mult ca atât, instanţa de judecată menţionează că orice decizie privind 

cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în termen de 2 

luni de la data primirii ei sau de către persoanele terţe care deţin informaţia 

referitor la înregistrarea mărcii – în termenul cuprins între data emiterii deciziei şi 

data înregistrării mărcii” (art. 47 (1) al Legii nr. 38/2008). 

Instanţa reţine, că prin prisma principiului disponibilităţii procedurale şi 

competitivităţii statuat în art. 118 al (1) CPC reclamanta are obligaţia de a dovedi, 

circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă 

legea nu dispune altfel. 

Circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii sânt 

determinate definitiv de instanţa judecătorească pornind de la pretenţiile şi 



obiecţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces, precum şi de la normele de 

drept material şi procedural ce urmează a fi aplicate. 

Astfel, instanţa de judecată a stabilit, că prin utilizarea în marca solicitată a 

semnului ING, consumatorii vor fi induşi în eroare, dat fiind faptul că au fost 

prezentate materiale de către reprezentantul contestatarului, care dovedesc faptul 

că semnul „ING” este cunoscut după compania ING Groep N.V., NL şi care 

reprezintă o abreviere de la Internaţionale Nederlanden Groep, semn folosit activ 

sub mai multe forme în cadrul prestării serviciilor de către compania contestatară. 

În cazul dat, reclamanta nu a dovedit încălcarea de către pârâtă a drepturilor 

sale legitime, aceasta din urmă aplicând corect prevederile Legii în ceea ce ţine de 

respingerea cererii de înregistrare a mărcii şi examinare a contestaţiei depuse. 

Instanţa de judecată nu a constatat existenţa temeiurilor pentru anularea 

hotărârii contestate, aceasta fiind legală în fond ca corespunzătoare prevederilor 

legii şi procedurii stabilite. 

Prin urmare, reieşind din cele menţionate mai sus, ţinând cont de faptul, că 

hotărârea contestată a AGEPI este legală şi întemeiată, iar argumentele reclamantei 

sunt neîntemeiate, instanţa de judecată ajunge la concluzia de a respinge acţiunea 

drept neîntemeiată şi de a menţine hotărârea Comisiei de contestaţii a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

Conform art. art. 238-241 CPC, instanţa de judecată 

hotărăşte 

Se respinge ca fiind nefondată acţiunea la cererea de chemare în judecată 

înaintată de S.R.L. „Altrans Bis” către Agenţia de Stat pentru proprietatea 

intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), intevenient accesoriu ING Groep NV., 

NL, cu privire la anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat 

pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) din 23 mai 2011 şi 

înregistrarea în calitate de marcă semnul verbal „ING” pentru toate produsele din 

rezumatul claselor 35, 36 conform CIPS. 

Hotărârea este definitivă însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă 

de Justiţie în termen de 20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 



Preşedintele şedinţei, 

Judecătorul                                                                  Secrieru Ion 

 

 

 


