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Dosarul nr. 2-131-08 
 

 
H O TĂRÂR E  
În numele Legii 

 
08 decembrie 2008       mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 
În componenţa:  
Preşedintele şedinţei jucătorul   Ludmila Popova 
Grefierul  Natalia Bosîi, interpretur  Oxana Bucicov 
 
Judecând în şedinţa deschisă cauza civilă la cererea Întreprinderii Mixte 
„Moldcell” SA împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală, 
intervenient accesoriu „Acotel Group” S p.a. cu privire la anularea hotărârii 
Comisiei de Apel  din 31 octombrie 2007, stabilirea similitudinii mărcilor 

 
C O N S T A T Ă:  

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

pentru Proprietate Intelectuală cu privire  la anularea hotărârii Comisiei de Apel 
din 31 octombrie 2007. 
În motivarea acţiunii a indicat, că la 10.10.2007 a fost emisă decizia AGEPI 

privind admiterea parţială la protecţie pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii 
combinate „FLYCELL” IR 859529 pentru serviciile  revendicate din clasa CIPS 
(telecomunicaţii) în favoarea titularului „Acotel Group” S p.a. Prin hotărârea  
Comisiei de Apel a AGEPI din 31.10.2007 a fost  respinsă  contestaţia  nr. 3588  
din 2006.10.12 depusă de către ÎM „Moldcell” împotriva admiterii parţiale 
protecţiei mărcii combinate menţionate. Consideră hotărârea Comisiei de Apel 
posibilă anulării din motivul, că înregistrarea şi protecţia mărcii combinate 
solicitate de „Acotel Group” pentru serviciile din clasa 38 CIPS, poate produce 
confuzie şi crea asociaţii în rândul consumatorilor cu marca combinată „Moldcell”, 
înregistrată în favoarea ÎN „Moldcell”, prin asemănarea fonetică a acestor două 
cuvinte compusă, prin unirea a câte două cuvinte MOLD + CELL şi FLY + CELL, 
în care accentul se situează pe elementul distinctiv comun  şi anume „CELL”. 
Elementul „Cell” constituie şi ocupă un loc  semnificativ şi important în formarea 
elementului  verbal al mărcii „Moldcell”, care este  binecunoscută pe teritoriul 
Republicii Moldova. Comisia de Apel a AGEPI eronat a stabilit că elementul 
„Cell” nu are un  caracter distinctiv. Reclamantul î-şi întemeiază acţiunea pe 
prevederile art. 7 Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor  
nr. 588/22.09.1995 şi solicită anularea  hotărârii Comisie de Apel a AGEPI 
contestate, emiterea unei hotărâri noi prin să se interzică  înregistrarea şi acordarea 
protecţiei pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii combinate „FLYCELL” IR 
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859529 pentru serviciile  revendicate din clasa 38 CIPS în favoarea titularului 
„Acotel Group”. În cererea suplimentară reclamantul în temeiul art. 8 (b) Legii 
privind  protecţia mărcilor nr. 38/29.02.2008 a solicitat stabilirea similitudinii până 
la gradul de confuzie dintre marca „Flycell” IR 859529 pentru serviciile  
revendicate din clasa 38 CIPS (telecomunicaţii) titularul „Acotel Group” S.p.a. şi 
mărcile ÎM „Moldcell” SA nr. 9357, 7869, 9458, 10244, 14868, 15377, 14870, 
14869, 12183, 14872. 
În şedinţa  instanţei reprezentantul reclamantului Gh.Madan a susţinut acţiunea 

pe motivele invocate şi a  solicitat admiterea acestei integral. 
Reprezentantul AGEPI Reprezentantul AGEPI P. Bondaresco a solicitat 

respingerea acţiunii şi a explicat, că la 17.06.2005 „Acotel Group” S.p.a. (Italia) a 
depus spre înregistrare pe cale internaţională marca combinată „FLYCELL”  nr. 
859525, cu element figurativ pentru produsele din clasa 09 şi 38 CIPS, solicitând 
admiterea la protecţie a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova. La data de 
10.07.2007 a fost emisă decizia definitivă de acceptare a mărcii combinate doar 
pentru serviciile clasei 38. Împotriva înregistrării mărcii nr. 859525 ÎM „Moldcell” 
a depus contestaţie, care prin hotărârea Comisiei de Apel din 31.10.2007 a  fost 
respinsă. La examinarea contestaţiei Comisia de Apel a constat că marca în litigiu 
nu poate fi confundată cu mărcile reclamantului, dat fiind că este o marcă 
combinată, alcătuită din elementul verbal „flycell”, însoţită de un element 
figurativ, executat într-o manieră grafică originală. Elementul comun „cell” nu are 
caracter distinctiv pentru serviciile clasei 38 şi nu ocupă un loc  semnificativ  în 
ansamblul  mărcilor. Conform  informaţiei din baza de date „Mărci Naţionale” şi 
baza de date ROMARIN pentru mărci internaţionale, elementul verbal „Cell” se 
conţine  în componenţa  mai multor  mărci înregistrate pe teritoriul Republicii 
Moldova pentru clasa 38. Referitor  la gradul de cunoaştere a denumirii de firmă 
binecunoscute pe teritoriul RM, acesta poate fi recunoscut doar de către instanţa de 
judecată în ordinea prevăzută de art. 281 CPC şi nu ţine de competenţa Comisiei de 
Apel. La fel susţine că cerinţele din cererea suplimentară sunt neîntemeiată, 
deoarece  partea comună a desemnărilor „cell” nu poate fi luată în consideraţie la 
denumirea gradului de confuzie. Compania „Acotel group” nu desfăşoară 
activitatea pe piaţa RM, iar sondajul de opinii se realizează nu doar în baza 
semnelor înregistrate, ci reieşind din produsele  şi servicii acordate de ambele 
companii. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu „Acotel group” S p.a.  O. Socolov a 
solicitat respingerea acţiunii şi a explicat, că elementul „cell” pentru companiile ce 
prestează serviciile  de telecomunicaţii, în special telefonie  mobilă, reprezintă  un 
termen şi ca element separat cuvântul celula (cell) nu poate aparţine unei singure 
companii, deoarece este o indicaţie directă la calitatea proprietăţilor serviciilor  
prestate. Desemnarea „cell” se întâlneşte în baza de date a înregistrărilor 
internaţionale în divers mărci şi nu a serit obstacol pentru înregistrare. 

Audiind participanţii la proces, verificând materialele pricinii, instanţa consideră 
pretenţiile reclamantului neîntemeiate şi pasibile respingerii din următoarele. 
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Conform art. 2(1) Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind Mărcile de 
Denumirile de Origine a produselor marca de produs şi marca de serviciu 
constituie orice semn sau orice  combinaţie de semne, susceptibile de reprezentare 
grafică ce serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor  unei persoane  fizice 
sau juridice de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. 

Conform art. 7(4) al Legi în calitate de mărci nu se înregistrează semnele 
identice sau similare care pot fi confundate cu mărcile  protejate în privinţa altor 
persoane sau cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru produse 
sau serviciile identice. 

S-a stabilit, că la data de 2007.07.10 a fost emisă decizia cu privire  la protecţie 
în Republica Moldova a mărcii combinate „FLYCELL” IR 859525 pentru 
serviciile revendicate din clasa 38. La data de 12.10.2006 ÎM „Moldcell” a depus 
contestaţie împotriva înregistrării mărcii considerând că aceasta este similară cu 
mărcile înregistrată pe numele său. Prin hotărârea Comisiei de Apel din 31.10.2007 
s-a respins contestaţia (f.d. 7-10). 

La judecarea pricinii, instanţa reţine că cele invocate de reclamant, nu servesc 
temei pentru anularea hotărârii Comisiei de Apel contestate şi stabilirea 
similitudinii  mărcilor. Desemnările „Flycell” şi „Moldcell” sânt cuvinte formate 
artificial, care se deosebesc din punct de vedere vizual, semnate  şi fonetic. Marca 
„FLYCELL” este o marcă combinată, alcătuită din elementul verbal „flycell”, 
însoţită de un element figurativ într-o manieră  grafică originală. Referitor la 
elementul verbal „cell”, acesta nu are caracter distinctiv pentru serviciile clasei 38. 
Însăşi reclamantul în cererea de chemare în judecată indică, că elementul „cell” 
este împrumutat din vocabularul  limbii engleze şi în traducere înseamnă „celulă”, 
care este elementul de bază a tehnologiei informaţionale şi în special a 
telecomunicaţiilor. Deci, mărcile nu sânt similare, iar  eleementul verbal „cell” de 
fapt indică la categoria serviciilor prestate şi separat nu poate fi obiect al 
înregistrări şi protejării. 

Conform art. 10 Legii privind  protecţia mărcilor 38/29.02.2008 dreptul exclusiv 
nu se extinde  asupra elementelor mărcii care nu pot fi înregistraţi în calitate de 
mărci. 

Conform bazei de date Mărci Naţionale şi bazei de date Romarin pentru mărci 
internaţionale, elementul verbal „cell” se conţine  în componenţa mai multor mărci 
înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova pentru clasa 38 pe cale naţională şi 
internaţională după diferiţi titulari (f.d. 20-28, 41-68, 92-96). 

S-a constatat că titularul mărcii „Flycell” IR nr. 859925 Acotel Group S.p.a. nu 
este prezentat  pe piaţa RM cu produsele din clasa 38 şi din aceste considerente se 
resping motivele reclamantului privind producerea confuziei în rândul 
consumatorilor în baza  rezultatelor sondajului. 
În contextul celor expuse, conform art. 17 Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 

1995 privind Mărcile şi Denumirile de Origine a produselor, art. 238, 241 CPC  
instanţa 
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H O TĂRĂŞT E  
   
Respinge ca neîntemeiată acţiunea ÎM „Moldcell” împotriva Agenţiei de Stat 

pentru Proprietate Intelectuală, intervenient accesoriu „Acotel group” S.p.a.  cu 
privire la anularea hotărârii Comisiei de Apel din 31.10.2007 şi stabilirea 
similitudinii mărcilor. 

Hotărârea cu drept de atac la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 de zile. 
 
 
Judecător    L. Popova  
 
      

 


