
Dosarul nr. 2r-141/08 

Prima instanţă: N. Budăi 

   

DECIZIE 

 

27 iunie 2008                                                                                        mun. Chişinău  

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

 al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă:  

Preşedintele şedinţei, judecătorul Svetlana Novac  

Judecătorii                                    Iulia Sîrcu şi Svetlana Filincova            

 

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de întreprinderea mixtă ”Moldcell”   

societate pe acţiuni 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a întreprinderii mixte ”Moldcell”   

societate pe acţiuni împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova cu privire la contestarea hotărârii privind respingerea cererii de anulare a 

înregistrării mărcii combinate, obligarea publicării datelor referitoare la anularea 

înregistrării mărcii  

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 26 februarie 2008, prin care 

acţiunea a fost respinsă  

c o n s t a t ă 

 

ÎM „Moldcell” SA a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la contestarea 

hotărârii privind respingerea cererii de anulare a înregistrării mărcii combinate, obligarea 

publicării datelor referitoare la anularea înregistrării mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 26 decembrie 2006, Comisia de 

Apel de pe lângă Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova  a 

emis Hotărârea prin care a respins contestaţia depusă de ÎM „Moldcell” SA privind  

anularea înregistrării mărcii Orange în Republica Moldova, titular Orange Personal 

Communications Services Limited (IR 702506). 

Reclamantul consideră decizia pârâtului neîntemeiată, ilegală şi emisă cu 

încălcarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare şi anume dispoziţiile art. 26 al.(2) a Legii 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor care prevede că la cerere, 

înregistrarea poate fi  anulată după nefolosirea mărcii înregistrate o perioada neîntreruptă 

de cel puţin 5 ani.  

Astfel, reclamantul consideră că faptul nefolosirii mărcii combinate Orange (IR 

702506) pe o perioadă de 5 ani neîntreruptă, confirmă legalitatea anulării înregistrării 

acestei mărci pe teritoriul Republicii Moldova.  

În susţinerea acestui fapt, reclamantul susţine, că potrivit datelor Agenţiei 

Naţionale de Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică în perioada 01 ianuarie 2001-

10 martie 2006, întreprinderii Orange Personal Communications Services Limited nu i s-a 

eliberat licenţa pentru prestarea serviciilor din clasa 38 în Republica Moldova.  



Conform legislaţiei, temei legal pentru a presta servicii din clasa 38 constituie 

obţinerea licenţei de activitate la NARTI. Astfel, deoarece Orange Personal 

Communications Services Limited  nu a prestat servicii pe teritoriul ţării aşa cum prevede 

art. 22 al.(1) prin aplicarea  mărcii pe servicii sau produse  sau prin publicarea  acestor 

servicii  sau produse. 

 Astfel, reclamantul susţine că AGEPI  neîntemeiat şi ilegal a considerat că Orange 

Personal Communications Services Limited a folosit marca pentru promovarea  serviciilor 

sale, deoarece  această întreprindere nu a prestat nici un fel de servicii pe teritoriul 

Republicii Moldova şi respectiv nu are ce promova. 

De asemenea, reclamantul susţine că Orange Personal Communications Services 

Limited  de la 01 ianuarie 2001 -10 martie 2006 nu a produs nici un fel de produse sau 

servicii, care să corespundă clasei  09 (aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice ş.a) sau 

clasei 38.  

La fel, această marcă combinată nu a fost folosită nici de terţe persoane pe 

teritoriul Republicii Moldova, iar Orange Personal Communications Services Limited nu a 

deschis nici un fel de reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova.      

Prin cererea de chemare în judecată din 18 mai 2007, ÎM ”Moldcell” SA a solicitat 

şi anularea deciziei din 28 noiembrie 2006 emisă de Comisia de Apel AGEPI ca 

neîntemeiată. 

În susţinerea acestei acţiuni, reclamantul a invocat că la 28 noiembrie 2006  

Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova  

a emis Hotărârea prin care a respins contestaţia depusă de ÎM „Moldcell” SA privind 

anularea înregistrării mărcii naţionale Orange în Republica Moldova, titular Orange în 

Republica Moldova, titular Orange Personal Communications Services Limited (nr.9759)  

Astfel, reclamantul susţine că titularul nu a folosit marca combinată Orange nr. 

9759  pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de cel puţin 3 ani neîntrerupt pentru 

desemnarea produselor din clasele 16,18,25,28,35,36,37,39,41 şi 42.  

Ca urmare, reclamantul, ÎM „ Moldcell” SA a cerut în definitiv: 

-anularea deciziei AGEPI din 26 decembrie 2006 despre respingerea contestaţiei 

depuse de ÎM ”Moldcell” SA privind anularea înregistrării mărcii combinate înregistrării 

mărcii combinate Orange nr. 702506, titular Orange Personal Communications Services 

Limited pentru Republica Moldova pentru clasele 09 şi 38 din momentul depunerii 

contestaţiei de către ÎM „Moldcell”; 

-obligarea AGEPI să efectueze publicarea datelor referitoare la anularea 

înregistrării mărcii combinate Orange nr. 702506 pe teritoriul Republicii Moldova pentru 

clasele 09 şi 38, titular Orange Personal Communications Services Limited în Registrul 

Naţional al Mărcilor în Buletinul Oficial al AGEPI;  

-anularea deciziei AGEPI din 28 noiembrie 2006 despre respingerea contestaţiei 

depuse de ÎM ”Moldcell” SA privind anularea înregistrării  mărcii combinate naţionale 

Orange nr.9759, titular Orange Personal Communications Services Limited;  

-anularea înregistrării mărcii combinate înregistrării mărcii combinate naţionale 

Orange nr. 9759, titular Orange Personal Communications Services Limited pentru 

Republica Moldova pentru clasele 16,18,25,28,35,36,37,39,41 şi 42 din momentul 

depunerii contestaţiei de către ÎM „Moldcell”;  

-obligarea AGEPI să efectueze publicarea datelor referitoare la anularea 

înregistrării mărcii combinate Orange nr. 9759 pe teritoriul Republicii Moldova pentru 

clasele 16,18,25,28,35,36,37,39,41 şi 42 titular Orange Personal Communications Services 

Limited în Registrul Naţional al Mărcilor î Buletinul Oficial al AGEPI. 



Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 29 mai 2007, pricinile  au fost conexate 

pentru a fi soluţionate într-un singur proces şi dispusă atragerea în calitate de intervenienţii 

accesorii  de partea pârâtului Orange Personal Communications Services Limited şi              

ÎM „Orange” SA. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 12 iunie 2007, a fost atras în calitate de 

intervenient accesoriu Orange Personal Communications Services Limited din Marea 

Britanie.  

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 26 februarie 2008, cererea de chemare 

în judecată depusă de ÎM „ Moldcell” SA privind anularea înregistrării mărcii combinate  

Orange nr. 9759, titular Orange Personal Communications Services Limited pentru 

Republica Moldova pentru clasele 16,18,25,28,35,36,37,39,41 şi 42 a fost scoasă de pe rol. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 26 februarie 2008, acţiunea privind 

anularea hotărârii AGEPI din 26 decembrie 2006 despre respingerea contestaţiei depuse de 

ÎM ”Moldcell” SA privind anularea înregistrării mărcii combinate Orange nr. 702506, 

titular Orange Personal Communications Services Limited pentru Republica Moldova 

pentru clasele 09 şi 38 şi obligarea AGEPI să efectueze publicarea datelor referitoare la 

anularea înregistrării mărcii combinate Orange nr. 702506 pe teritoriul Republicii Moldova 

pentru clasele 09 şi 38, titular Orange Personal Communications Services Limited în 

Registrul Naţional al Mărcilor în Buletinul Oficial al AGEPI a fost respinsă. 

ÎM ”Moldcell” SA  a depus cerere de recurs împotriva hotărârii primei instanţe, 

solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărâri privind admiterea integrală a acţiunii.   

 Recurentul, ÎM „Moldcell” SA în motivarea recursului a indicat că concluziile 

primei instanţe, expuse în hotărâri sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii şi 

dovezilor administrate.    

Reprezentantul recurentului, ÎM „Moldcell” SA, Madan Ghenadie, în şedinţa  

instanţei de recurs a solicitat admiterea recursului în sensul formulat.     

Reprezentantul intimatului, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

precum şi ai intervenieţilor accesorii ÎM „ Orange” SA, Igor Andrieş, Orange Personal 

Communications Services Limited şi reprezentantul Orange Brand Services Limited, 

Alexandru Tănase şi Janeta Hangan, în şedinţa instanţei de recurs au solicitat respingerea 

recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe pe care o consideră legală şi întemeiată. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi 

admis cu casarea integrală a hotărârii primei instanţe şi restituirea pricinii spre rejudecare 

în primă instanţă din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit.d) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial hotărârea primei 

instanţe, restituind pricina spre rejudecare în primă instanţă în cazul în care eroarea 

judiciară a primei instanţe nu poate fi corectată de instanţa de recurs. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că la 11 aprilie 2006, ÎM „ Moldcell” SA a 

depus o cerere la AGEPI privind anularea înregistrării mărcii Orange în Moldova , titular 

Orange Personal Communications Services Limited pentru serviciile din clasa 38 CIPS  în 

baza neutilizării ei pentru serviciile revendicate în Republica Moldova pe parcursul a 

ultimilor 5 ani (f.d.7). 

Prin hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

contestaţia a fost respinsă.  



Astfel, obiectul litigiului, în partea contestată de către recurent, îl reprezintă 

contestarea hotărârii de respingere a cererii de anulare a înregistrării mărcii combinate 

Orange nr. 702506, titular Orange Personal Communications Services Limited pentru 

clasele de produse şi servicii nr. 09 şi 38 CIPS,  pronunţată de Comisia de Apel al Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la 26 decembrie 2006. 

Drept temei pentru decăderea din dreptul de a utiliza marca respectivă, recurentul a 

invocat art. 26 al.(2) a Legii nr. 588-XIII  din  22 septembrie 1995 privind mărcile şi 

denumire de origine a produselor. 

Conform art. 26 al.(2) a Lege privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

înregistrarea poate fi anulată după nefolosirea mărcii înregistrate o perioadă neîntreruptă de 

cel puţin 5 ani, cu condiţia ca titularul mărcii să nu prezinte motive temeinice referitoare la 

existenţa unui obstacol la această folosire.  

  Recurentul a pretins că intimatul, titularul mărcii nu a efectuat acte de folosire 

efectivă pe teritoriul RM a acestei mărci, fără motive justificate, inacţiune pentru o 

perioadă neîntreruptă de 5 ani. 

Prima instanţă a considerat neîntemeiate cerinţele formulate de recurent indicând 

în favoarea respingerii acţiunii faptul că  intimatul a dovedit că a folosit în mod efectiv şi 

serios marca vizată în legătură cu produsele şi serviciile pentru care aceasta a fost 

înregistrată. 

Analizând materialul probator al cauzei, evaluând înscrisurile comunicate, Curtea  

apreciază hotărârea primei instanţe ca netemeinică din considerentele ce urmează.  

Hotărârea este temeinică dacă se sprijină pe probe  suficiente, verificate şi legal 

admise. 

La caz, verificând dovezile administrate, susţinerile făcute de părţi asupra 

circumstanţelor de fapt şi de drept ale pricinii, instanţa de recurs constată că  

circumstanţele considerate de  prima instanţă ca fiind stabilite nu au fost dovedite cu 

dovezi suficiente. 

Astfel, din actele cauzei urmează că în legătură cu obiectul acţiunii formulate, 

adică contestarea cererii de refuz în anularea înregistrării mărcii combinate, recurentul, ÎM 

”Moldcell” SA a formulat o cerere de reclamare a probei şi anume obligarea AGEPI să 

prezinte în şedinţa de judecată dosarul privind înregistrarea mărcii Orange IR 702506 

titular Orange Personal Communications Services Limited (f.d.208). 

În conformitate cu art. 119 al.(1), al.(2) CPC, dacă în procesul de adunare a 

probelor apar dificultăţi, instanţa poate contribui, la solicitarea părţilor şi altor participanţi 

la proces, la adunarea şi prezentarea probelor necesare; în cererea de reclamare a probei 

trebuie să fie specificate proba şi circumstanţele care ar putea fi confirmate sau infirmate 

prin acea probă, cauzele ce împiedică dobândirea probei, locul aflării ei.  

Recurentul a motivat necesitatea administrării probei indicând că acest dosar este 

necesar pentru elucidarea obiectivă şi completă a cauzei, stabilirii procedurii, modului în 

care au fost examinate cererile de înregistrare a mărcilor  Orange nr. 702506, titular 

Orange Personal Communications Services Limited, precum şi a probelor care au fost 

admise  ca dovadă a folosirii mărcilor.  

Prin încheierea  primei instanţe, cererea a fost  admisă şi AGEPI  a fost obligată să 

prezinte instanţei de judecată dosarul privind înregistrarea mărcii menţionate (f.d.213-214). 

În pofida acestui fapt, această încheiere  nu a fost executată, deşi persoana care 

deţine proba reclamată o trimite nemijlocit în judecată sau o înmânează persoanei care 

deţine demersul pentru a o prezenta în judecată. 



Instanţa de recurs consideră că prin neexecutarea încheierii menţionate adică  prin 

necercetarea dosarului vizat, prin care se tindea de către acesta la stabilirea utilizării 

efective a mărcii în perioada de 5 ani premergători înaintării acţiunii în instanţa de judecată 

de către titularul Orange Personal Communications Services Limited, instanţa de fond a 

încălcat dreptul la apărare al recurentului. 

Or, au fost încălcate norme de drept procedural ce permite instanţei de judecată  la 

sumarea unui rol în cazul neexecutării încheierii. 

Or,  odată ce proba a fost încuviinţată spre cercetare se prezumă a fi şi utilă cauzei. 

Astfel, la rejudecare, reieşind din obiectul litigiului în cadrul acţiunii de anulare a 

înregistrării, instanţa de judecată este învestită a verifica nu numai faptul utilizării mărcii 

într-un decurs de 5 ani, ci şi natura acestuia, respectiv dacă atare utilizare a fost efectivă şi 

serioasă, realizându-se  aşadar, o apreciere în egală măsură cantitativă şi calitativă.  De 

asemenea este necesar a se verifica dacă înscrisuri prezentate şi împrejurările invocate 

atestă folosinţa mărcii în discuţie şi dacă clasa pentru care marca a fost înregistrată este în 

legătură directă cu serviciile pentru care a operat înregistrarea.    

În analiza presupusă în sarcina instanţei, vor fi avute în vedere înscrisurile depuse 

la dosar, atât cele înfăţişate instanţei cît şi dosarul reclamat de la AGEPI. 

Din considerentele menţionate, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul, a casa integral 

hotărârea primei instanţe şi a restitui pricina spre rejudecare în primă instanţă. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit.d), art. 419 CPC, Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e 

 

 Se admite recursul declarat de către întreprinderea mixtă ”Moldcell”   societate pe 

acţiuni. 

   Se casează integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 26 februarie 2008 în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a întreprinderii mixte ”Moldcell”   societate 

pe acţiuni împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 

cu privire la contestarea hotărârii privind respingerea cererii de anulare a înregistrării 

mărcii combinate, obligarea publicării datelor referitoare la anularea înregistrării mărcii cu 

restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău   în alt complet de judecători. 

Decizia nu se supune nici unei căi de atac. 

                Preşedintele şedinţei , judecătorul   /semnătura/    Svetlana  Novac  

 

             Judecătorii                                          /semnătura/          Iulia Sîrcu 

 

                                                                                              Setlana Filincova 

 

Copia corespunde originalului. Judecător                             Svetlana Novac  

 

 

     

 


