
Dosarul nr.2-174/2007 
 
HOTĂRÎRE 
ÎN NUMELE LEGII 
 
8 noiembrie 2007                                                                          mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 
Avînd în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei de judecată                                                 V. Bogoroş 
Grefier                                                                                          R.Raileanu 
Interpret                                                                                         C.Stratu 
 
Examinînd în şedinţă deschisă cauza civilă la acţiunea SRL”ERGOLEMN” 

către ÎI „Servis-Arama” cu privire la recunoaşterea acţiunilor pîrîtului drept 

concurenţă neloială şi anularea certificatului de înregistrare a mărcii nr. 14501 din 

26.09.2005 înregistrat pe numele ÎI „Servis-Arama” şi încasarea cheltuielilor de 

judecată. 

CONSTATĂ: 

Reclamantul a depus o cerere la data de 9.03.2007 la AGEPI pentru 

înregistrarea mărcii figurative. La data de 20.03.2007 a primit răspuns, că 

înregistrarea mărcii figurative este imposibilă, deoarece marca figurativă nr. 14501 

din data de 26.09.05 este înregistrată pe numele ÎI „Servis-Arama”. Reclamantul a 

expediat o scrisoare privind darea acordului la înregistrarea mărcii comerciale, însă 

nu a primit răspuns. 

Reclamantul consideră că acţiunile pîrîtului sunt ilegale, deoarece marca 

figurativă vine de la denumirea întreprinderii sale, această marcă a fost elaborată 

de către întreprinderea care îşi exercită activitatea sa economică. El de asemenea 

consideră că pîrîtul încalcă art.8 alin.1lit.d) şi c) a Legii cu privire la protecţia 

consumatorului care prevede că se interzice acte de concurenţa neloială: 

d) 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; 



e) să obţină nelegitim informaţii ce constituie secretul comewrcial al unui alt 

agent economic, să le folosească sau să le divulge. Reclamantul consideră că este o 

concurenţă neloială şi din acest motiv s-a adresat în judecată. 

În şedinţa de judecată reclamantul a susţinut cerinţele acţiunii şi a solicitat 

admiterea acţiunii, deoarece pîrîtul a efectuat careva acte de concurenţă neloială, 

aplicînd marca întreprinderii sale. 

Pîrîtul nu a recunoscut acţiunea şi a explicat instanţei, că marca sa figurativă a 

fost înregistrată la AGEPI în baza cerinţelor Legii privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor din data de 22.09.1995 şi nu a efectuat careva acte de 

concurenţă neloială. 

Reprezentantul AGEPI a explicat, că nu au fost încălcări a legii nr.588/1995 

la înregistrarea mărcii comerciale pe numele întreprinderii individuale. 

Examinînd materialele cauzei, audiind părţile, instanţa consideră, că acţiunea 

reclamantului urmează a fi respinsă. Reclamantul afirmă că pîrîtul efectuează 

careva acte de concurenţă neloială şi utilizează numele firmei sale în reclama sa. 

Însă din datele prezentate de AGEPI din data de 12.10.2007 reiese, că la data de 

26.09.2005 la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a fost 

depusă cererea de înregistrare a mărcii figurative cu numărul depozitului 017814 

de către solicitantul SERVICE-ARAMA, Întreprindere Individuală, pentru 

produsele şi serviciile din clasele: 

20 Mobilă; 

35 Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; 

lucrări de birou. 

În urma examinării cererii de înregistrare a mărcii figurative în cauză AGEPI 

a constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru publicarea cererii şi, conform art. 

13(2) din Legea 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (în 

continuare - legea 588/1995), la data de 29.08.2006 a fost emisă Decizia de 

publicare a cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate 

Industrială (BOPI) nr. 10/2006. 



În rezultatul cercetării documentare în Bazele de Date „Mărci Naţionale” şi 

„Mărci Internaţionale” nu au fost depistate mărci similare sau identice cu semnul 

depus spre înregistrare. 

Ţinînd cont de acest fapt şi de faptul că în termenul legal de 3 luni de la data 

publicării cererii nu an fost depusă nici o contestaţie împotriva înregistrării mărcii 

conform art. 17(1) al Legii nr. 588/1995, la data de 15.02.2007 AGEPI a emis 

decizia de înregistrare a mărcii figurative nr. 14501 pe numele titularului 

SERVICE-ARAMA, Întreprindere Individuală pentru produsul „mobilă” din clasa 

20 şi pentru serviciile clasei 35. 

Astfel au fost respectate toate cerinţele legale pentru înregistrarea mărcii 

figurative nr. 14501 pe numele titularului SERVICE-ARAMA, întreprindere 

Individuală. 

În aşa mod la înregistrarea mărcii figurative din data de 26.09.2005 pe numele 

pîrîtului nu au fost careva încălcări. Pe numele reclamantului nu este înregistrat 

nici o marcă figurativă, de aceea argumentele reclamantului precum că acţiunile 

pîrîtului cad sub incidenţa Legii cu privire la protecţia consumatorului art.8 

concurenţa neloială sunt neîntemeiate, deoarece pîrîtul nu utilizează samovolnic 

marca figurativă şi semnul reclamantului. 

Pîrîtul a explicat, că în activitatea sa el utilizează doar marca sa comercială. 

Din astfel de date apreciind probele sus indicate, instanţa consideră, că pîrîtul 

nu a efectuat careva acte de concurenţă neloială în privinţa reclamantului, ci 

utilizează în activitatea asa marca sa comercială, de aceea conchide de a respinge 

acţiunea reclamantului. 

În conformitate cu art.art.22-27 a Legii contenciosului administrativ RM, 

art.art.236-242 CPC RM instanţa 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Se respinge acţiunea declarată de către SRL „ERGOLEMN” către ÎI „Servis-

Arama” cu privire la recunoaşterea acţiunilor pîrîtului drept concurenţă neloială şi 

anularea certificatului de înregistrare a mărcii comerciale nr. 14501 din 26.09.2005 

înregistrat pe numele ÎI „Servis-Arama” şi încasarea cheltuielilor de judecată. 



Hotărîrea cu drept de atac la Curtea Supremă de Justiţie RM în termen de 20 

de zile. 

 

Preşedintele şedinţei de judecată:                                V.Bogoroş 

 

 


