
Dosarul nr.2-214/08 

HOTĂRÎRE 
În numele Legii 

23 mai 2008                                                                      mun. Chişinău 
 

Instanţa de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţă: 
Judecătorul                                         M. Ciugureanu 
Grefierul                                             I. Russu 
 
Judecând în şedinţă deschisă cauza în contencios administrativ la cererea ÎM 

„Moldcell” SA către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova (AGEPI) privind anularea Deciziei de respingere a înregistrării mărcii 

combinate „Moldcell” (pătrat oranj cu inscripţie albă) nr. depozit 012024 din 

2002.10.22 emisă la 2004.03.11, cu participarea reprezentantului reclamantului 

Madan Ghenadie, reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI), intervenient accesoriu reprezentantul Orange Personal Communications 

Limited dl. Tănase Alexandru, reprezentantul ÎM „Orange Moldova” SA dl. 

Andrieş I., instanţa 

Constată: 

Reclamantul ÎM „Moldcell” SA a depus în instanţa de contencios 

administrativ al Curţii de Apel Chişinău acţiunea către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind anularea Deciziei 

de respingere a înregistrării mărcii combinate „Moldcell” 8pătrat oranj cu 

inscripţie albă) nr. depozit 012024 din 2002.10.22 emisă la 2004.03.11. 

Reclamantul indică că la data de 30 iunie 2006 Comisia de Apel de pe lîngă 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (în 

continuare AGEPI), a expediat în adresa Reprezentantului în proprietate industrială 

Biroul „BrevetMarcService”, care reprezintă ÎM „Moldcell” SA la AGEPI 

notificarea cu numărul 6881 din 30.06.2006, prin care a informat precum că, la 

data de 18.03.2004 în adresa solicitantului ÎM „Moldecell” SA a fost expediată 

Decizia de respingere a mărcii combinate nr. depozit 012024 din 2002.10.22 emisă 

la 2004.03.11. Şi reieşind din faptul că au expediat toate termenele de procedură 



cererea de examinare a contestaţiei nr.2085 din 2006.06.12. depuse de ÎM 

„Moldcell” SA asupra Deciziei din 11.03.2004 se consideră nedepusă. 

Reclamantul consideră că Decizia din 11.03.2004 emisă de AGEPI cu privire la 

respingerea totală a cererii de înregistrare a mărcii combinate solicitate de Moldcell 

ca neîntemeiată, ilegală şi ca fiind emisă cu încălcarea procedurii stabilite prin lege 

precum şi încalcă drepturile şi interesele legale ale ÎM „Moldecell” S.A. din 

următoarele motive: Decizia din 11.03.2004 a fost emisă în urma reexaminării 

dosarului cererii de înregistrare a mărcii combinate Moldcell (marcă executată în 

culori oranj şi alb), precum şi a contestaţiei prezentate la AGEPI de către Moldcell 

cu nr. de intrare 3936 din data de 18.12.2003 depusă la avizul provizoriu de 

respingere a mărcii din data de 06.10.2003. În conformitate cu Legea Republicii 

Moldova „Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor” nr. 588-XIII din 

22 septembrie 1995 şi Regulamentul de aplicare a Legii „Privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor” nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, aprobat 

prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 129 la data de 06.09.2001 sunt 

prevăzute termenele de depunere a contestaţiei la avizul provizoriu de respingere a 

înregistrării mărcii, însă nu este prevăzut termenul de examinare a contestaţiei 

depuse asupra avizului provizoriu de respingere. 

Din motiv că Decizia nu a fost primită de ÎM „Moldecell” SA, reclamantul nu 

a contestat-o în termenul prevăzut de art. 14(1) din Legea nr. 588/1995, 

deasemenea acest termen nu a fost restabilit conform art. 19 al Regulamentului de 

aplicare a Legii „Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor”. ÎM 

„Moldcell” SA consideră cu bună credinţă că contestaţia depusă la 18.12.2003 

asupra avizului provizoriu de respingere a înregistrării mărcii nu a fost încă 

examinată. Decizia definitivă de a respinge cererea de înregistrare a mărcii din 

11.03.2004 a fost emisă de AGEPI din motiv că marca combinată Moldcell 

solicitată pentru a fi înregistrată nu se deosebeşte suficient de marca internaţională 

combinată Orange nr. 702506 din 1998.11.06 înregistrată pe numele Orange 

Personal Communications Services Limited St. James Court, Great Park Road, 

Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol BS124QJ, Marea Britanie, înregistrată 



pentru toate serviciile din clasa 38. Reclamantul consideră că AGEPI a efectuat 

superficial expertiza şi verificarea semnelor Moldcell şi Orange privind identitatea, 

asemănarea sau similitudinea lor. Acest fapt deasemenea se dovedeşte prin aceea 

că ÎM „Moldcell” SA nu i s-a notificat despre examinarea contestaţiei depuse 

asupra avizului provizoriu de respingere a cererii de înregistrare, astfel încît 

Moldcell nu a avut posibilitatea să-şi motiveze susţinerile expuse în contestaţie. 

Reclamantul consideră că semnele Orange şi Moldcell sunt absolut diferite, astfel 

din punct de vedere fonetic aceste două semne se deosebesc, cuvîntul orange este 

scris cu minuscule grafism standart „arial”, pe cînd cuvîntul „MOLDCELL” din 

semnul solicitat este înscris cu majuscule şi grafism nestandart. Cuvîntul 

„MOLDCELL” are un conţinut grafic bogat, partea grafică a semnului fiind 

constituită din imaginea stilizată a unei păsări pe fondalul unui răsărit de soare. 

Întregul semn Moldcell constituie rezultatul unei idei bine închegate, iar semnul 

grafic MOLDCELL (pasărea şi răsăritul de soare) este înregistrat în calitate de 

marcă Moldcell în varianta alb-negru certificat AGEPI nr. 9991, precum şi oranj-

alb certificat AGEPI nr. 10244. Marca solicitată de ÎM „Moldcell” SA este 

executată în culoarea Pantone Orange 021CVC, care reprezintă o culoare intensă în 

nuanţa căreia este prezent mai mult roşu ceea ce permite de a percepe această 

culoare asemănător culorii unui răsărit de soare, imaginea simbolică a căruia este 

realizată în semnul revendicat de Moldcell, în semnul Orange este folosită culoarea 

oranj însă care este realizată cu folosirea a mai multă nuanţă de galben. 

Reclamantul consideră culoarea Pantone Orange 021CVC folosită de către ÎM 

„Moldcell” SA diferită de culoarea oranj folosită la marca Orange, iar această 

deosebire poate fi sesizată cu ochiul liber de orice consumator. Reclamantul 

susţine că AGEPI nu a prezentat documentele sau materialele, care să dovedească 

şi să explice în ce mod s-a efectuat expertiza şi compararea acestor două semne, iar 

în condiţiile în care ÎM „Moldcell” SA nu a participat la examinarea contestaţiei 

depuse, consideră Decizia din 11.03.2004 ilegală şi nefondată şi prin care au fost 

vătămate drepturile legale ale ÎM „Moldcell”. 



Reprezentantul AGEPI nu a recunoscut acţiunea reclamantului şi a solicitat 

respingerea cererilor de chemare în judecată ca nefondate, indicînd că a expediat la 

data de 18.03.2004 în adresa reclamantului Decizia din 11.03.2004. Deasemenea 

reclamantul a declarat că examinarea semnului solicitat spre înregistrare a fost 

efectuată conform Legii 588/1995, şi Regulamentului de aplicare a Legii 588/1995, 

verificîndu-se identitatea sau similaritatea semnelor, iar semnul se consideră 

asemănător pînă la confruntare cu alt semn, dacă se asociază cu acesta în 

ansamblu, indiferent de unele particularităţi. 

Reprezentantul Orange Personal Communications Services Limited, Agepi nu 

a recunoscut acţiunea reclamantului şi a solicitat respingerea cererii de chemare în 

judecată ca depusă cu încălcarea termenului de prescripţie. 

Reprezentantul „Orange Moldova” SA, nu a recunoscut acţiunea 

reclamantului şi a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, 

din motivele indicate de reprezentantul Orange Personal Communications Services 

Limited. 

Instanţa de judecată examinînd materialele dosarului şi probele administrate 

de părţi, consideră că cerinţele, „Moldcell” SA către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind anularea Deciziei 

de respingere a înregistrării mărcii combinate „Moldcell” (pătrat oranj cu inscripţie 

albă) nr. depozit 012024 din 2002.10.22 emisă la 2004.03.11 şi înregistrarea mărcii 

combinate „Moldcell” în Registrul Naţional al Mărcilor legale şi întemeiate şi 

urmează a fi admise parţial din următoarele considerente: 

Instanţa a constatat că la data de 11.03.2004 Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a emis Decizia de respingere totală 

a înregistrării mărcii Moldcell nr. depozit 012024 din 2002.10.22 din motiv că 

aceasta nu se deosebeşte suficient de mult de marca internaţională Orange nr. 

702506 din 1998.11.06 titular - Orange Personal Communications Services 

Limited St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, 

Bristol BS 12 4QJ, Marea Britanie. 



Reclamantul a indicat în acţiune şi a susţinut în cadrul şedinţei de judecată că 

Decizia AGEPI din 11.03.2004 nu a fost primită şi din acest motiv nu a fost 

contestată în termen de 3 luni aşa cum prevede art. 14 al Legii nr. 588/1995, drept 

dovadă a acestui fapt reclamantul a prezentat în instanţă registrul corespondenţei 

de intrare oficiale pe anul 2004-2005 enumerat şi parafat cu ştampila ÎM 

„Moldcell” SA, din care rezultă că reclamantul nu a primit Decizia din 11.03.2004. 

AGEPI la rîndul său a susţinut că Decizia de respingere din 11.03.2004 a fost 

expediată în adresa reclamantului şi a prezentat registrul corespondenţei expediate 

de către AGEPI la data de 18.03.2004. 

Instanţa examinând aceste fapte şi probele prezentate constată că AGEPI nu a 

dovedit faptul primirii de către reclamant a Deciziei din 11.03.2004, obligaţie 

prevăzută de art. 13 alin. (2) al Legii 588/1995, şi 29.1. al Regulamentului de 

aplicare a Legii 588/1995 care prevede că despre rezultatele examinării semnului 

solicitat Agenţia notifică solicitantului în termen de 10 zile, iar conform art. 14(1) 

şi Regulamentul de aplicare a Legii „Privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor” nr. 588/XIII din 22 septembrie 1995, aprobat prin ordinul Directorului 

General al AGEPI nr. 129 la data de 06.09.2001 termenul de depunere a 

contestaţiei la decizia de respingere a înregistrării mărcii este de 3 luni de la data 

primirii Deciziei. Reieşind din acesta instanţa de judecată consideră că termenul de 

3 luni urmează a fi calculat de la data primirii Deciziei AGEPI, de către solicitant 

dat nu de la data expedierii. 

Instanţa constată că ÎM „Moldcell” SA nu a primit Decizia din 11.03.2004 şi 

legal a contestat la Comisia de Apel al AGEPI această Decizie la 12.06.2006 

moment la care a aflat despre Decizia menţionată. Reclamantul a prezentat la dosar 

notificarea din 30 iunie 2006 expediată de către Comisia de Apel de pe lângă 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, din care 

rezultă că Comisia de Apel AGEPI consideră că au expirat toate termenele de 

procedură şi cererea de examinare a contestaţiei nr. 2085 din 2006.06.12 depusă de 

ÎM „Moldcell” SA asupra Deciziei AGEPI din 11.03.2004 se consideră de către 

AGEPI nedepusă. În acelaşi timp instanţa a constatat că Comisia de Apel a AGEPI 



în notificare s-a expus şi referitor la faptul că reclamantul nu mai poate înainta nici 

cererea de repunere în termen, din ce reiese că reclamantul a fost lipsit de dreptul 

de a restabili termenii şi de a contesta decizia AGEPI, din aceste considerente 

instanţa consideră legală înaintarea acţiunii în instanţa de judecată. 

Examinând materialele dosarului şi dispoziţiile legislative instanţa a constatat 

că din motiv că Decizia nu a fost primită de ÎM „Moldcell” SA aceasta nu a 

contestat-o în termenul prevăzut de art. 14 (1) din Legea nr. 588/1995, deasemenea 

acest termen nu a fost restabilit conform art. 19 al Regulamentul de aplicare a Legii 

„Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor”, datorită termenelor mari 

de examinare a dosarelor în cadrul AGEPI. Conform art. 29.1 al Regulamentului 

de aplicare a Legii nr. 588/1995 se stabileşte un termen de la 9 luni şi chiar mai 

mult. Ţinînd cont că AGEPI în notificarea din 30.06.2006 s-a expus referitor la 

faptul că termenii nu pot fi restabiliţi, instanţa consideră cererea de chemare în 

judecată depusă de ÎM „Moldcell” SA legală. 

Conform art. 8 (3) al Legii Contenciosului administrativ nr. 793/10.02.2000 

Curtea de Apel Chişinău, ca instanţă de contencios administrativ, judecă în primă 

instanţă litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de 

verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, de autorităţile publice autonome 

constituie de către autorităţile publice centrale şi de funcţionării publici din cadrul 

acestor organe. Instanţa consideră că Decizia definitivă de respingere a cererii de 

înregistrare a mărcii „Moldcell” din 11.03.2004 este un act emis de autoritatea de 

specialitate a administraţiei publice centrale, iar cererea de chemare în judecată 

depusă în temeiul art. 16 al Legii contenciosului administrativ. 

Instanţa a stabilit că în conformitate cu art. 106 (3) al Codului cu privire la 

ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259/15.07.2004 Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este independentă în adoptarea de hotărîri 

privind protecţia juridică a obiectelor de proprietate intelectuală, iar hotărîrile 

AGEPI pot fi atacate în Comisia de Apel a Agenţiei de Stat, în arbitrajul specializat 



sau pe cale judiciară. Astfel instanţa ajunge la concluzia că pot fi atacate atît 

Hotărîrile AGEPI cît şi cele ale Comisiei de Apel AGEPI. 

Instanţa a constatat că Decizia definitivă de a respinge cererea de înregistrare 

a mărcii din 11.03.2004 a fost emisă de AGEPI din motiv că marca combinată 

Moldcell solicitată pentru a fi înregistrată nu se deosebeşte suficient de marca 

internaţională combinată Orange nr. 702506 din 1998.11.06 înregistrată pe numele 

Orange Personal Communications Services Limited St. James Court, Great Park 

Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol BS124QJ, Marea Britanie, 

înregistrată pentru toate serviciile din clasa 38. 

În cadrul examinării cauzei instanţa a constatat că semnele Orange şi Moldcell 

sunt diferite din punct de vedere fonetic, cuvîntul orange este scris cu minuscule 

grafism standart „arial”, pe cînd cuvîntul „MOLDCELL” din semnul solicitat este 

înscris cu majuscule şi grafism nestandart. Cuvîntul „MOLDCELL” are un 

conţinut grafic bogat, partea grafică a semnului fiind constituită din imaginea 

stilizată a unei păsări pe fondalul unui răsărit de soare. Întregul semn Moldcell 

constituie rezultatul unei idei bine închegate. Deasemenea instanţa a constatat că la 

AGEPI există deja înregistrat acelaşi semn în calitate de marcă Moldcell în 

varianta alb-negru certificat AGEPI nr. 9991, precum şi oranj-alb certificat AGEPI 

nr. 10244. 

În referinţa depusă de AGEPI se indică faptul că deşi AGEPI a respectat 

procedurile legislaţiei în vigoare şi procedurile de realizare a examinării semnelor 

la AGEPI rămîne totuşi un grad mare de subiectivism, din aceste considerente 

instanţa în temeiul demersului reclamantului a ordonat efectuarea unei expertize de 

către specialiştii Centrului Naţional de Expertize Judiciare, în faţa cărora au fost 

puse întrebările dacă sunt identice sau similare semnul Moldcell solicitat spre 

înregistrare şi marca înregistrată Orange nr. 702506. 

În temeiul raportului de expertiză seria AA nr. 001544 efectuat de expertul 

Centrului Naţional de Expertize Judiciare dl. Anatol Lâsâi efectuat asupra 

semnului Moldcell solicitat spre înregistrare ca marcă combinată sub nr. depozit 

012024 din 2002.10.22 şi marca comercială Orange nr. 702506, şi a depoziţiilor 



expertului făcute în cadrul şedinţei de judecată rezultă că mostrele mărcilor 

prezentate spre examinare, diferă între ele după conţinutul semnelor grafice, 

literale şi după componenţa structurală. Astfel expertul a stabilit că semnul 

Moldcell şi marca Orange diferă între ele după modul de executare a semnelor 

grafice literale, după modul de dispunere a lor faţă de marginile fundalului, după 

raportul dintre suprafaţa sectorului complectat de semnele grafice literale şi 

suprafaţa fundalului. Deasemenea expertul a stabilit că nuanţa culorii fundalului 

mostrei Moldcell diferă de  nuanţa culorii mostrei mărcii Orange, precum şi nuanţa 

culorii materialului colorant portocaliu. 

În legătură cu aceasta instanţa ajunge la concluzia că deşi la executarea 

mărcilor a fost folosită o culoare, adică portocaliu, nuanţele, gradul de saturaţie şi 

luminozitate al culorilor folosite este diferită, ceea ce dovedeşte că şi mărcile sunt 

diferite. 

Deasemenea instanţa a ţinut cont de Avizul din 22 ianuarie 2007 al 

Vicepreşedintelui Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova, Director 

adjunct al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii 

Moldova anexat la dosar de reclamant. Din care rezultă că la realizarea semnelor 

comparate sunt folosite nuanţe diferite, caracterele grafice utilizate sunt diferite, 

atît din punct de vedere al garniturii de litere, cît şi din punct de vedere al că marca 

Moldcell utilizează registrul de litere capitale, iar Orange registrul de litere mici. 

Deasemenea în aviz se indică faptul că rezolvarea grafică diferită nu permite, 

confuzia dintre cele două mărci. Astfel concluzia specialiştilor Comisiei Naţionale 

de Heraldică a Republicii Moldova este că din punct de vedere coloristic, din punct 

de vedere al prezentării grafice la fel ca şi din cel al perceperii vizuale generale nu 

se poate constata vreo asociere sau confuzie dintre cele două mărci comerciale. 

Instanţa a ţinut cont de Raportul de expertiză efectuat de docentul catedrei de 

psihologie aplicată a Universitatea Pedagogică din Chişinău dna E. Covaliova din 

22.01.2007, anexat la dosar de reclamant. Acest specialist a efectuat o analiză 

amplă a celor două semne din punct de vedere al percepţiei psihologice al celor 

două semne de către utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă. Conform studiilor 



efectuate de acest specialist 56% din respondenţii intervievaţi diferenţiază nuanţele 

de culori folosite în cele două mărci prezentate spre comparare. Din raport rezultă 

că 67% din intervievaţi atrag o mai mare atenţie informaţiei verbale, pe care o 

conţine semnul, din ce rezultă că utilizatorii atrag o mai mare atenţie interpretării 

grafice a mărcilor şi a informaţie pe care acestea o aduc consumatorilor. Concluzia 

specialistului bazată pe studiul analizei psihologice a rezultatelor sondajelor 

consumatorilor de telefonie mobilă arată că semnele se caracterizează prin o 

motivare psihologică diferită, iar după formă şi conţinut constituie mărci diferite. 

Examinând semnele prezentate şi probele anexate instanţa de judecată 

constată că semnele Moldcell şi Orange nu sunt identice sau similare şi nu pot fi 

confundate, iar AGEPI a folosit în mod abuziv şi ilegal dispoziţiile art. 7 (4) al 

Legii Republicii Moldova „Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor”. 

nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 şi dispoziţiile Regulamentul de aplicare a 

Legii „Privind mărcile şi denumirile de origine a produselor” nr. 588-XIII din 22 

septembrie 1995, aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 129 la 

data de 06.09.2001. 

Instanţa deasemenea a constatat că anterior au fost înregistrate la AGEPI şi 

sunt protejate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova mărci pentru 

aceleaşi servicii şi produse clasa 38 CIPS cu aceiaşi combinaţie de culori (orange şi 

alb) pe numele ÎM „Moldcell” SA (Certificatul nr. 12648) şi alte mărci înregistrate 

pe numele reclamantului, care deasemenea conţin culoarea oranj, iar motivul de 

respingere a cererii de înregistrare a mărcii Moldcell este neîntemeiat şi ilegal. 

Cerinţele reclamantului privind obligarea efectuării tuturor actelor de 

procedură din contul AGEPI urmează a fi respinse din motivul că nu sunt bazate pe 

lege. 

În conformitate cu art. 14, al Legii 588/1995, Convenţia de la Paris din 

20.03.1883, art. 24 şi 25 al Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 

februarie 2000, Convenţia de la Paris din 20 martie 1883 ratificată prin Hotărîrea 

Parlamentului Republicii Moldova nr. 1328-XII din 11 martie 1993, Acordul de la 

Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891, art. 106 



(3) al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 

159/15.07.2004, art.238-241 CPC, instanţa 

Hotărăşte: 

A admite parţial cererea de chemare în judecată depusă de ÎM „Moldecell” 

SA. 

A anula Decizia AGEPI de respingere a înregistrării mărcii combinate 

„Moldcell” (pătrat oranj cu inscripţie albă) nr. depozit 012024 din 2002.10.22 

emisă la 2004.03.11. 

A obliga AGEPI să emită Decizia de înregistrare a mărcii combinate Moldcell 

nr. depozit 012024 data depozit 22.10.2002 şi înregistrarea Deciziei în Registrul 

Naţional al Mărcilor; 

A obliga AGEPI să elibereze ÎM „Moldcell” SA certificatul de înregistrare a 

mărcii nr. depozit 012024 din 2002.10.22; 

A obliga AGEPI să publice datele referitoare la înregistrarea mărcii 

combinate „Moldcell” nr. depozit 012024 data depozit 22.10.2002 înscrise în 

Registrul Naţional al Mărcilor în Buletinul Oficial al AGEPI; 

Cerinţele reclamantului privind obligarea efectuării tuturor actelor de 

procedură din contul AGEPI se resping ca nefondate. 

Hotărâre cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 de 

zile. 

 

 

Judecător                                                         M. Ciugureanu 

 

 


