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Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul          Dumitru Visternicean 

Judecătorii                                             Ala Cobăneanu, Sveatoslav Moldovan  

               

studiind cererea de recurs depusă de către societatea cu răspundere limitată 

„Ergolemn”, în pricina civilă la cerea de chemare în judecată a societăţii cu 

răspundere limitată „Ergolemn” împotriva întreprinderii individuale „Service-Aramă” 

cu privire la recunoaşterea acţiunilor drept concurenţa neloială şi anularea 

certificatului de înregistrare a mărcii, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 

8 noiembrie 2007, prin care acţiunea a fost admisă 
 

c o n s t a t ă 
 

Societatea cu răspundere limitată „Ergolemn” a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva întreprinderii individuale „Service-Aramă” cu privire 

recunoaşterea acţiunilor drept concurenţa neloială şi anularea certificatului de 

înregistrare a mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul societatea cu răspundere limitată „Ergolemn” 

a indicat, că  SRL „Ergolemn” a depus o cerere la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală privind înregistrarea mărcii figurative, prioritatea din 9 martie 2006. însă 

pe data de 20 martie 2007 i sa comunicat că înregistrarea mărcii solicitate de către 

SRL „Ergolemn” este imposibilă, deoarece astfel de marcă este deja înregistrată după 

ÎI „Service-Aramă”. 

Consideră reclamantul SRL „Ergolemn”, că acţiunile pîrîtului sunt ilegale, 

deoarece marca în cauză rezultă din denumirea întreprinderii a reclamantului, care a 

fost înregistrată la 17 februarie 1999 la Camera înregistrări de Stat. Iar, în 2004 a fost 

elaborată marca figurativă sub care SRL „Ergolemn” îşi desfăşura activitatea. Tot 

odată au fost încălcate prevederile art.8 alin.(1) lit.d) şi e) al Legii cu privire la 

protecţia consumatorului care prevede că se interzice efectuarea actelor de concurenţă 

neloială. 

Cere reclamantul SRL „Ergolemn” recunoaşterea acţiunilor ÎI „Service-

Aramă” drept concurenţă neloială şi anularea certificatului de înregistrare a mărcii 



 

comerciale nr.14501 din 26 septembrie 2005 înregistrată pe numele ÎI „Service-

Aramă”. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 8 noiembrie 2007 acţiunea SRL 

„Ergolemn” a fost respinsă. 

Prima instanţa în susţinerea poziţiei sale a invocat, că la înregistrarea mărcii 

figurative nr.14501 pe numele titularului ÎI „Service-Aramă” au fost respectate toate 

cerinţele legale, iar careva încălcări nu au fost depistate. 

Societatea cu răspundere limitată „Ergolemn” a depus cerere de recurs 

împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii 

primei instanţe cu emiterea unei noi hotărîri cu privire la admiterea acţiunii. 

În motivarea recursului SRL „Ergolemn” a indicat că la examinarea cauzei 

instanţa de judecată eronat a aplicat legea materială raportată de circumstanţele de 

fapt stabilite prin probele administrate. 

Reprezentantul recurentului, societăţii cu răspundere limitată „Ergolemn”, 

Natalia Şterbu, în şedinţa instanţei de recurs, recursul declarat a susţinut, cerînd 

admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanţe cu emiterea unei noi hotărîri cu 

privire la admitere a acţiunii. 

Reprezentantul intimatului, ÎI „Service-Aramă”, Dorin Popescu şi directorul 

întreprinderii Egor Aramă, au cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii 

primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, 

Patricia Bondaresco, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe.  

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, alin.(1), lit.a) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei 

instanţe. 

Conform art.8 alin.(1) lit.d) al Legii nr.1103-XIV din 30 iunie 2006 cu privire 

la protecţia concurenţei, agentului economic i se interzice să efectueze acte de 

concurenţă neloială, inclusiv să folosească neautorizat, integral sau parţial, marca 

comercială, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietăţii industriale, firma 

unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul şi aspectul exterior al mărfii 

unui alt agent economic. 

În şedinţa de judecată s-a constat, că SRL „Ergolemn” s-a adresat în instanţa de 

judecată cu acţiune către ÎI „Service-Aramă” prin care a solicitat recunoaşterea 

acţiunilor ÎI „Service-Aramă” drept concurenţă neloială şi anularea certificatului de 

înregistrare a mărcii comerciale nr.14501 din 26 septembrie 2005 înregistrată pe 

numele ÎI „Servis-Arama”. 

După cum rezultă din actele cauzei, conform certificatului de înregistrare a 

mărcii „E” nr.14501 a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în temeiul 

Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr.588-XII din 22 



 

septembrie 1995, a fost înregistrată marca în Registrul Naţional al Mărcilor după 

întreprinderea ÎI „Service-Aramă” şi obţinută protecţia pe teritoriul R.Moldova pe un 

termen de 10 ani pentru produsele şi serviciile din clasele 20 – mobilă şi 35 – 

publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială şi lucrări de 

birou. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

conchide că, prima instanţa corect a ajuns la concluzie de respingere a acţiunii, dat 

fiind faptul că, ÎI „Service-Aramă” în temeiul art.8 al Legii nr.588 –XIII din 22 

septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, a respectat 

procedura de înregistrare a mărcii şi a depus la data de 26 septembrie 2005 la Agenţia 

de Stat pentru Protecţia Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii figurative „E” cu 

numărul depozitului 017814  pentru produsele şi serviciile din clasele 20 şi 30. În 

urma examinării cererii nominalizate AGEPI  în temeiul art.13 alin.(2) al legii 

menţionate, la data de 29 august 2006  a emis decizia de publicare a cererii de 

înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr.10/2006 şi dat 

fiind faptul că în temeiul art.17 alin.(1) al Legii nr.588 –XIII din 22 septembrie 1995 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, nu a fost depusă nici o 

contestaţie în termen de 3 luni, AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii 

figurative nr.14501 pe numele titularului ÎI „Service-Aramă” pentru produsul 

„mobilă” clasa 20 şi pentru serviciile clasei 35. 

Astfel, instanţa de recurs consideră că din cele sus menţionate nu poate fi 

reţinut argumentul recurentului precum, că prin înscrisurile probatore se confirmă 

faptul că marca în cauză a fost elaborată şi utilizată pe parcursul mai multor ani de 

către SRL „Ergolemn” şi că înregistrarea mărcii în cauză este inoportună prevederilor 

art.7 alin.(2) lit.a) al Legii nr.588 din 22 septembrie 1995, deoarece ÎI „Service –

Aramă” şi AGEPI au respectat în mod legal prevederile Capitolului II – înregistrarea 

mărcii şi a denumirii de origine a produsului, al Legii nr.588 –XIII din 22 septembrie 

1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, iar prevederile art. 7 

alin.(2) al legii nominalizate se răsfrîng numai asupra mărcilor înregistrate conform 

legislaţiei în vigoare. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

concluzionează, că nu poate fi reţinut nici argumentul recurentului în susţinerea 

poziţiei sale precum că, acţiunile privind înregistrarea mărcii figurative „E”, ÎI 

„Service-Aramă” nu pot fi apreciate altfel, decît manifestarea unei concurenţe 

neloiale, deoarece art.8 alin.(1) lit.d) al Legii nr.1103-XIV din 30 iunie 2006 cu 

privire la protecţia concurenţei, expres prevede că agentului economic i se interzice 

să efectueze acte de concurenţă neloială, inclusiv să folosească neautorizat, integral 

sau parţial, marca comercială ş.a. 

Astfel, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie consideră că, argumentele invocate în recurs şi susţinute în şedinţa instanţei 

de recurs, sunt declarative şi nu pot servi temei justificat pentru admiterea recursului. 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea primei 

instanţe este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de recurent sunt 

neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 



 

Justiţie ajunge la concluzie de a respinge recursul declarat de către societatea cu 

răspundere limitată „Ergolemn”  ca fiind neîntemeiat şi de a menţine hotărîrea primei 

instanţe. 

În conformitate cu art.417, alin.(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 societatea cu răspundere limitată 

„Ergolemn”. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 8 noiembrie 2007, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere limitată 

„Ergolemn” împotriva întreprinderii individuale „Service-Aramă” cu privire la 

recunoaşterea acţiunilor drept concurenţa neloială şi anularea certificatului de 

înregistrare a mărcii. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei,                                                        Dumitru Visternicean 

judecătorul  

Judecătorii                                                                        Ala Cobăneanu 

                                                                                          Sveatoslav Moldovan 

 

 

 

 

 

 


