
 

dosarul nr.2r-87/09 

prima instanţă: L.Popova 

 

                                        D E C I Z I E 

 

 

01 aprilie 2009                                                                    mun.Chişinău 

 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Svetlana Novac  

Judecătorii                                      Svetlana Filincova şi Galina Stratulat   

               

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 cu privire la contestarea hotărârii de înregistrare şi acordare protecţiei 

mărcii, stabilirea similitudinii mărcilor  

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 08 decembrie 2008, prin care 

acţiunea a fost respinsă 

c o n s t a t ă 

 

La 17 martie 2008, ÎM „Moldcell” SA a depus cerere de chemare în judecată  

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la contestarea 

hotărârii de înregistrare şi acordare protecţiei mărcii, stabilirea similitudinii mărcilor. 

În motivare acţiunii reclamantul 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 38 

CIPS (telecomunicaţii) în favoare titularului Acotel Group S.p.a. 

La 31 octombrie 2007 prin Hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI a fost 

respinsă contestaţia nr. 3588 din 2006.10.12 depusă de către ÎM „Moldcell" SA, 

împotriva admiterii la protecţie în Moldova a mărcii combinate „FLYCELL". 

Reclamantul consideră întemeiată contestaţia depusă de ÎM „Moldcell" SA, iar 

Hotărârea AGEPI din 31.10.2007 neîntemeiată şi pasibilă de a fi atacată în instanţa 

de judecată şi anulată din următoarele considerente: 

- înregistrarea   şi   protecţia  pe   teritoriul   Republicii   Moldova   a   mărcii   

combinate „FLYCELL" IR 859529 pentru serviciile revendicate din clasa 38 CIPS 

(telecomunicaţii) în favoarea Acotel Group S.p.a poate produce confuzie şi crea 

asociaţii în rândul consumatorilor cu marca combinată „Moldcell” înregistrată în 

favoarea IM „Moldcell" SA prin asemănarea fonetică a acestor două cuvinte.  



 

Astfel, ambele denumiri constituie cuvinte compuse, formate prin unirea a 

câte două cuvinte MOLD + CELL şi FLY+CELL, în care accentul se situează pe 

elementul distinctiv comun şi anume CELL. 

- Comisia de Apel a AGEPI eronat a stabilit că elementul „CELL" nu are un 

caracter distinctiv. 

Comisia de Apel a AGEPI îşi întemeiază Hotărârea din 31.10.2007 prin care a 

fost respinsă contestaţia pe faptul că elementul „CELL" nu are caracter distinctiv şi nu 

ocupă un loc semnificativ în ansamblul cuvintelor. 

Reclamantul susţine că  elementul „CELL” constituie şi ocupă un loc 

semnificativ şi important în formarea elementului verbal al mărcii „MOLDCELL". 

Astfel 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. 

Consideră că elementul „CELL" are un rol esenţial în formarea şi dezvoltarea 

mărcii „MOLDCELL” în viziunea consumatorilor din Republica Moldova, care în mod 

automat vor aprecia că folosirea acestui element împreună cu un alt cuvânt este o 

continuare a „MOLDCELL". 

Reclamantul mai menţionează că conform art. 7 al Legii Republicii Moldova 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588/22.09.1995, consideră 

ilegală acordarea protecţiei pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii combinate 

„FLYCELL" IR 859529 pentru serviciile revendicate din clasa 38 CIPS 

(telecomunicaţii) în favoare titularului Acotel Group S.p.a. 

Cu completările ulterioare, reclamantul SA „MOLDCELL” a cerut anularea 

Hotărârii Comisiei de Apel AGEPI din 31.10.2007 şi interzicerea înregistrării şi 

acordării protecţiei pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii combinate „FLYCELL" 

IR 859529 pentru serviciile revendicate din clasa 38 CIPS (telecomunicaţii) în favoarea 

titularului Acotel Group S.p.a.;  stabilirea similitudinii până gradul de confuzie dintre 

marca „Flycell" IR 859529 pentru serviciile revendicate din clasa 38 PS                                       

(telecomunicaţii) titularul „Acotel Group" S.p.a. şi mărcile ÎM „MOLDCELL" SA 

9357,7869,9458,10244,14868,15377,14871,14870,14869,12183,14872.  

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 08 decembrie 2008, acţiunea a fost 

respinsă. 

 Prima instanţa în susţinerea poziţiei sale a invocat, că la înregistrarea mărcii 

„FLYCELL" IR 859529 în favoare titularului Acotel Group S.p.a. au fost respectate 

toate cerinţele legale, iar careva încălcări nu au fost depistate. 

 Î.M. „Moldcell” SA a depus cerere de recurs împotriva hotărârii primei 

instanţe, cerând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe cu emiterea 

unei noi hotărâri cu privire la admiterea acţiunii. 

În motivarea recursului Î.M. „Moldcell” SA a indicat că la examinarea cauzei 

instanţa de judecată eronat a aplicat legea materială raportată de circumstanţele de 

fapt stabilite prin probele administrate. 

Reprezentantul recurentului, Î.M. „Moldcell” SA, în şedinţa instanţei de 

recurs, recursul declarat a susţinut, cerând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei 

instanţe cu emiterea unei noi hotărâri cu privire la admitere a acţiunii. 



 

Reprezentantul intimatului, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe, pe care o 

consideră întemeiată şi legală. 

Audiind părţile, 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 următoarele 

considerente. 

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. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că la 10.07.2007 a fost emisă Hotărârea 

definitivă a Comisiei de Apel a AGEPI privind înregistrarea  mărcii combinate 

„FLYCELL" IR 859529 pentru serviciile revendicate din clasa 38 CIPS 

(telecomunicaţii) în favoarea titularului Acotel Group S.p.a.  

 Î.M. „Moldcell" S.A., a depus contestaţie împotriva înregistrării mărcii nr. 

859 525 considerând că aceasta este similară cu mărcile înregistrate pe numele său, 

invocând art. 7(4)a), 7 (3)a) şi art. 7(2)a) din Legea nr. 588/1995 privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor (în continuare - Legea nr. 588/1995). 

În favoarea ilegalităţii hotărârii contestate, recurentul a adus următoarele 

argumente. 

Î.M. „Moldcell" S.A este titularul unei familii de mărci ce include cuvântul 

"Moldcell" (nr. 9192, 10021, 12023) valabile pentru produsele şi serviciile din clasa 

09 şi 38. 

Desemnarea revendicată pentru înregistrare "FLYCELL" este similară şi 

susceptibilă de a produce confuzie cu desemnarea "MOLDCELL".  

In ambele desemnări este identică partea cea mai semnificativă "CELL".  

Ambele desemnări sînt formate din două cuvinte: MOLDCELL 

(MOLDOVA +CELL) şi FLYCELL (FLY+CELL). Aceiaşi metodă de formare a 

cuvintelor şi partea identică a cuvintelor formate, vor induce în eroare consumatorii 

ca produse, servicii ale unuia şi aceluiaşi producător şi că consumatorul va fi convins, 

la vizualizarea desemnării "FLYCELL", că aceasta este o continuare a seriei 

"MOLDCELL".  

În ansamblu, a susţinut că este vorba despre două semne similare, care pot 

induce în eroare consumatorul,  marca solicitată „FLYCELL" prezintă similitudine 

susceptibilă de a produce confuzie cu denumirea de firmă a Î.M."MoldcelL" S.A., 

care este o companie bine cunoscută în Moldova. 

În opinia instanţei de recurs prima instanţă a respins întemeiat acţiunea, 

statuând corect asupra legalităţii hotărârii contestate. 

Conform art. 2 alin. (1) a Legii nr.588-XIII/ 22.09.1995 privind mărcile şi 

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 alin, (4) din legea sus-nominalizată,  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 servicii identice. 

Astfel, prima instanţă a concluzionat corect că marca combinată 

"FLYCELL" IR 859 525 avîndu-l ca titular pe Acotel Group S.p.a., a fost acceptată 

corect spre înregistrare.   

În opinia instanţei de recurs, la examinarea contestaţiei, Comisia de Apel a 

AGEPI  a constatat corect că  marca în litigiu nu poate fi confundată cu mărcile 

recurentului. 

Ca urmare, argumentele recurentului privind faptul că marca solicitată 

spre înregistrare în Moldova "FLYCELL" este similară cu mărcile înregistrate în 

numele lui  care conţin desemnarea "MOLDCELL" se prezintă a fi  neîntemeiate 

întrucît partea ideatică „CELL" în ambele desemnări nu ocupă un loc semnificativ în 

ansamblul cuvântului, iar elementul „CELL" nu are caracter distinctiv pentru 

serviciile clasei 38.  

Or, însăşi recurentul în cererea de chemare în judecată a menţionat 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.   

Mai mult ca atât, desemnările  „FLYCELL” şi „MOLDCELL” sunt cuvinte 

formate artificial, care se deosebesc  şi din punct de vedere vizual, semantic,  

fonetic de marca solicitată „FLYCELL”. 

În fine, se constată că elementul verbal „CELL" de fapt indică la categoria 

serviciilor prestate şi separat nu poate fi obiect al înregistrării şi protejării, iar pe cale 

de  consecinţă,  aceste două mărci pot coexista fără a induce în eroare consumatorul.  

   Mai mult, conform, bazei de date „Mărci naţionale” şi bazei de date pentru 

mărci internaţionale „Romarin”, elementul verbal „CELL" se conţine în componenţa 

mai multor mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova pentru clasa 38 pe cale 

naţională, internaţională şi în numele diferitor titulari (f. d. 20-28, 41 -68, 92-96). 

 Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

concluzionează, că nu poate fi reţinut nici argumentul recurentului privind 

producerea confuziei în rândul consumatorilor în baza rezultatelor sondajului, or, 

cum s-a constatat titularul mărcii „FLYCELL" IR nr.859925 Acotel Group S.p.a. nu 

este prezentat pe piaţa Republicii Moldova cu produsele din clasa 38.  

Prin urmare, este neîntemeiată afirmaţia recurentului cu referire la art.  7 alin. (2) 

lit. a) al Legii nr. 588/1995 precum că marca în litigiu va induce în eroare consumatorul 

în privinţa producătorului. 

Astfel, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie consideră că, argumentele invocate în recurs şi susţinute în şedinţa instanţei 

de recurs, sunt declarative şi nu pot servi temei justificat pentru admiterea recursului. 

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, hotărârea primei 

instanţe este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de recurent sunt 

neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 



 

Justiţie ajunge la concluzie de a respinge recursul declarat de către ÎM „Moldcell” SA 

ca fiind neîntemeiat şi de 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  

 

d e c i d e 

 

Se respinge recursul declarat de întreprinderea mixtă „Moldcell” societate pe 

acţiuni. 

Se menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 8 decembrie 2008 , în 

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

societate pe acţiuni împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu 

privire la contestarea hotărârii de înregistrare şi acordare protecţiei mărcii, stabilirea 

similitudinii mărcilor. 

 Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

Preşedintele şedinţei,                                                        Svetlana Novac  

judecătorul  

            Judecătorii                                                                         Svetlana Filincova  

                                                                                           

                                                                                Galina Stratulat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


