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prima instanţă: L. Bulgac      2r-283/10 

 

D E C I Z I E 

 

13 octombrie 2010                                                                    mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul    Anastasia Pascari 

Judecătorii        Ion Corolevschi 

         Ala Cobăneanu 

 

 cu participarea interpretului     Angela Furdui 

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Aliona Chisiliov 

reprezentată de Natalia Ştirbu 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Alionei Chisiliov împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la 

anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii din 23 iulie 2009 

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 03 mai 2010, prin care acţiunea 

a fost respinsă ca neîntemeiată  

 

constată: 

 

La 11 ianuarie 2010 Aliona Chisiliov a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova cu 

privire la anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii din 23 iulie 2009. 

În motivarea acţiunii a indicat că prin hotărârea Comisiei de Contestaţii din 

23 iulie 2009 a fost respinsă revendicarea ei cu privire la acceptarea parţială a cererii 

de înregistrare a mărcii verbale „SIM TRAVEL” cu depozitul nr. 022210 din 11 mai 

2007 în temeiul art. 47 (1) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38/2008. 

Menţionează că prin cererea prealabilă adresată pârâtului la 05 noiembrie 2009 şi-a 

exprimat dezacordul cu hotărârea nominalizată, la care a primit refuz prin răspunsul 

din 28 decembrie 2009, respectiv răspunsul fiind dat cu încălcarea termenului 

prevăzut de art. 14 al Legii contenciosului administrativ. 

Consideră că hotărârea a fost emisă cu încălcarea legii. Invocă că prin 

hotărârea Comisiei AGEPI a fost refuzată înregistrarea mărcii verbale „SIM 

TRAVEL” depusă pentru produsele/serviciile din cl. 09 şi 38 conform clasificării de 

la Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţionala a produselor si 

serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, la care Republica Moldova a aderat prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 1251-XIII din 10 iulie 1997. Desemnarea „SIM 

TRAVEL” a fost solicitată pentru următoarele produse/servicii - clasa 09, 35, 37 şi 

clasa 38. Indică că pentru produsele din cl. 09 şi servicii din cl. 38 AGEPI a emis aviz 

de refuz provizoriu în temeiul art. 7 lit. d) şi g) al Legii privind protecţia mărcilor. 
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Consideră că la data emiterii hotărârii contestate AGEPI nu dispunea de dovezi 

concrete, care ar fi demonstrat existenţa asocierii consumatorilor cu desemnarea 

solicitată, astfel pârâtul doar presupune faptul asocierii posibile ale consumatorului cu 

desemnarea solicitată spre înregistrare „SIM TRAVEL”.  

Susţine că marca „SIM TRAVEL” nu reprezintă o desemnare, care constă 

numai din semne ori din indicaţii devenite uzuale in limbajul curent sau in practicile 

comerciale loiale şi constante. Invocă că îmbinarea cuvintelor „SIM” şi „TRAVEL”, 

depuse pentru înregistrarea în calitate de marcă, reprezintă o îmbinare creată artificial 

care nu există în lexicul vorbitor pentru consumatorii din Republica Moldova şi nu 

are un sens concret.  

Afirmă că marca „SIM TRAVEL” este utilizată şi larg se promovează pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova prin resursele mass-media, din anul 2008. Pe teritoriul 

Republicii Moldova a fost înregistrat şi domeniul „simtravel.md” din 19 octombrie 

2007. 

Solicită anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii din 23 iulie 2009, prin care 

s-a respins revendicarea contestatorului cu privire la acceptarea parţială a cererii de 

înregistrare a mărcii verbale „SIM TRAVEL” cu depozitul nr. 022210 din 11 mai 

2007. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 03 mai 2010 acţiunea a fost respinsă 

ca neîntemeiată. 

Aliona Chisiliov reprezentată de Natalia Ştirbu a declarat recurs împotriva 

hotărârii primei instanţe, solicitând admiterea acestuia şi casarea hotărârii primei 

instanţe. 

În motivarea recursului a invocat dezacordul cu hotărârea primei instanţe, 

considerând că de către instanţă nu au fost constatate şi elucidate pe deplin 

circumstanţele ce au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond. 

Menţionează că răspunsul la cererea prealabilă din 05 noiembrie 2009, prin 

care s-a solicitat anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 23 iulie 2009, 

a fost primit doar la 28 decembrie 2009, respectiv cu încălcarea termenului prevăzut 

de art. 14 al Legii contenciosului administrativ. Consideră greşită concluzia instanţei 

cu referire la faptul că hotărârea contestată nu poate fi examinată în modul prevăzut 

de Legea-contenciosului administrativ, nefiind luată în consideraţie Hotărârea 

Plenului CSJ a RM „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor 

prevederi ale legislaţiei privind protecţia proprietarii industriale si activităţii de 

raţionalizare” nr. 26 din 24 decembrie 2001. 

Consideră că de către instanţă nu au fost dovedite circumstanţele considerate 

de prima instanţă ca fiind stabilite. Menţionează că combinarea cuvintelor „SIM 

TRAVEL” este o combinaţie artificială a cuvintelor în limbajul moldovenesc. 

Consumatorul din Republica Moldova nu poate fi indus în eroare în baza faptului că 

nu traduce această combinaţia de cuvinte în modul unic. Indică că nici unul din 

dicţionarele existente nu traduce aceasta combinaţie direct, deoarece nu există o frază 

durabilă care conţine cuvintele „SIM TRAVEL”. Susţine că atât cuvântul „SIM” cît 

şi cuvântul „TRAVEL” sunt cuvinte din limba străină, care pentru consumatorii din 

Republica Moldova nu sunt cunoscute, şi ca urmare consumatorii nu pot fi induşi în 

eroare în privinţa producătorul sau produsului marcat cu marca „SIM TRAVEL”. 
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Reprezentantul recurentei Aliona Chisiliov – Natalia Ştirbu, în şedinţa instanţei 

de recurs, a susţinut recursul, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei 

instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea acţiunii. 

Recurenta Aliona Chisiliov fiind citată în mod legal despre locul, data şi ora 

şedinţei instanţei de recurs nu s-a prezentat. 

Reprezentantul intimatului Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală RM 

– Maria Matveev, în şedinţa instanţei de recurs, a solicitat respingerea recursului cu 

menţinerea hotărârii primei instanţe. 

Audiind participanţii la proces, 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 hotărârii primei instanţe din 

considerentele ce urmează. 

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 hotărârea primei 

instanţe. 

Din materialul probator administrat în cauză rezultă cu certitudine faptul că la 

05 noiembrie 2007 Aliona Chisiliov s-a adresat către AGEPI cu cerere de înregistrare 

a mărcii verbale „SIM TRAVEL” nr. depozit 022210 pentru produsele şi serviciile 

claselor 09, 35, 37 şi 38 CIPS. În urma primirii Avizului provizoriu de respingere a 

cererii de înregistrare a mărcii din 23 iunie 2008, la 20 august 2008 Aliona Chisiliov 

a prezentat opinia sa privind Avizul nominalizat şi a insistat la înregistrarea mărcii 

pentru toate clasele solicitate cu desclamarea elementului „SIM”, pe motiv că 

intenţionează să folosească real marca pe teritoriul Republicii Moldova.  

La 25 noiembrie 2008 a fost emisă Decizia privind înregistrarea mărcii pentru 

clasele 35, 37 şi refuzul înregistrării mărcii pentru produsele/serviciile clasa 09 şi 

clasa 38. 

Tot actele cauzei atestă că nefiind de acord cu decizia nominalizată la 

30 ianuarie 2009 recurenta a depus contestaţie împotriva acestei decizii în partea 

refuzului pentru înregistrarea mărcii verbale „SIM TRAVEL” la clasa 09 şi 38 a 

CIPS, solicitând înregistrarea mărcii inclusiv pentru produsele clasei 09 şi serviciile 

clasei 38, cu disclamarea elementului „SIM” pentru clasa 09. 

Prin Hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 23 iulie 2009 a fost 

respinsă revendicarea contestatarului Aliona Chisiliov şi menţinută în vigoare Decizia 

din 25 noiembrie 2008. 

Din conţinutul hotărârii menţionate rezultă că drept temei de respingere a 

contestaţiei a constituit faptul că semnul solicitat de către Aliona Chisiliov „SIM 

TRAVEL” nu este pasibil de protecţie juridică prin înregistrarea acestuia în calitate 

de marcă verbală pentru produsele/serviciile claselor 09 şi 38, pe motiv că este 

compus exclusiv din semne uzuale cu privire la o parte din produsele/serviciile 

revendicate în cerere şi este fals pentru restul produselor/serviciilor solicitate, 

deoarece va induce în eroare consumatorul cu privire la natura produsului sau 

serviciului. 

Aliona Chisiliov înaintând acţiunea în judecată împotriva AGEPI a solicitat 

anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii din 23 iulie 2009, prin care a fost respinsă 
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revendicarea contestatorului cu privire la acceptarea parţială a cererii de înregistrare a 

mărcii verbale „SIM TRAVEL” cu depozitul nr. 022210 din 11 mai 2007. 

Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză, prima instanţă cu o motivarea 

amplu argumentată, justificat a ajuns la concluzia netemeiniciei acţiunii cu privire la 

anularea hotărârii contestate, în acest sens conducându-se de prevederile Legii 

privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, care sunt aplicabile la caz. 

În susţinerea concluziei date instanţa de recurs reţine că marca verbală „SIM 

TRAVEL” solicitată de a fi înregistrată de către Aliona Chisiliov conţine în sine două 

elemente şi anume cuvântul „SIM” şi cuvântul „TRAVEL”. 

În acest context se remarcă că cuvântul „SIM” reprezintă o abreviere uzuală 

din limba engleză ce semnifică „Modul de identificare a abonatului”, care este 

cunoscută oricărui utilizator de telefonie mobilă, fapt care de altfel este recunoscut şi 

de recurenta Aliona Chisiliov, ce se oglindeşte în contestaţia depusă de ultima la 

16 iunie 2008 (f. d. 73), iar cuvântul „TRAVEL” semnifică în traducere din limba 

engleză „călătorie”, care la fel este un cuvânt arhicunoscut şi uzual. 

Sub acest aspect, se atestă corectitudinea concluziilor primei instanţe cu 

referire la faptul că elementul „SIM” este unul uzual pentru unele produse din clasa 

09 şi indică la un produs anumit, respectiv acesta va fi înşelător pentru toate celelalte 

produse din clasa 09, or consumatorul va asocia marca cu cuvântul uzual cunoscut. 

Totodată, corect a fost reţinut şi faptul că elementul „TRAVEL” de asemenea 

este uzual pentru unele servicii din clasa 38, care indică la un serviciu anumit, prin 

urmare va fi înşelător pentru toate celelalte servicii din clasa 38, pe motiv că 

consumatorul va asocia această marca cu cuvântul uzual cunoscut.  

Conform art. 7 alin. (1) lit. d) şi g) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 

29 februarie 2008, se refuză înregistrarea mărcilor constituite exclusiv din semne ori 

din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi 

constante, precum şi mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce 

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

Raportând prevederile enunţate în coroborare cu constatările suscitate se atestă 

temeinicia respingerii contestaţiei Alionei Chisiliov şi legalitatea Hotărârii Comisiei 

de Contestaţii din 23 iulie 2009, prin care a fost respinsă revendicarea contestatorului 

cu privire la acceptarea parţială a cererii de înregistrare a mărcii verbale „SIM 

TRAVEL” cu depozitul nr. 022210 din 11 mai 2007, dat fiind faptul că semnul 

nominalizat este compus exclusiv din semne uzuale cu privire la o parte din produsele 

/serviciile revendicate în cerere şi este fals pentru restul produselor /serviciilor 

solicitate şi astfel va induce în eroare consumatorul cu privire la natura produsului 

sau serviciului. 

Ca urmare, argumentele invocate în recurs nu au suport legal, deoarece se 

combat cu cele invocate mai sus şi se axează asupra circumstanţelor, care au fost 

constatate şi elucidate pe deplin de către prima instanţă, având la bază cumulul de 

probe, care au fost apreciate cu respectarea normelor de drept procedural. 

Faţă de cele ce preced, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie conchide, că atât hotărârea primei instanţe, cât şi hotărârea 
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contestată sunt legale şi întemeiate, fiind adoptate în limitele competenţei, cu 

aplicarea corectă a legii materiale care guvernează raportul juridic litigios, iar în 

cadrul judecării pricinii au fost create condiţii obiective participanţilor la proces, 

pentru realizarea drepturilor sale procedurale.  

Distinct de cele relatate şi având în vedere că hotărârea primei instanţe este 

întemeiată şi legală, iar argumentele invocate în recurs sunt neîntemeiate, Colegiul 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia 

de a respinge recursul şi a menţine hotărârea 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 

 

decide: 

 

Se respinge recursul declarat de către Aliona Chisiliov reprezentată de Natalia 

Ştirbu. 

Se menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 03 mai 2010 în pricina civilă 

la cererea de chemare în judecată a Alionei Chisiliov împotriva Agenţiei de Stat 

pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea hotărârii 

Comisiei de Contestaţii din 23 iulie 2009. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 
 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul    Anastasia Pascari 

 

Judecătorii        Ion Corolevschi 

 

         Ala Cobăneanu 
 

 


