
prima instanţă S. Arnăut                                                 dosarul nr. 2r-3/08 

D E C I Z I E 

02 aprilie 2008                                                                 mun. Chişinău 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ  
al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                            Valeriu Doagă 
judecătorii                                                                 Ion Corolevschi 
                                                                                  Tatiana Răducanu 
 
Examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Compania „Aldemon 

Tehnologies Limited”, CY în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 

Companiei „Aldemon Tehnologies Limited”, CY împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi societăţii cu răspundere limitată 

„Pochilesam” cu privire la anularea hotărîrii, împotriva hotărîrii Curţii de Apel 

Chişinău din 14 iunie 2007 prin care acţiunea a fost respinsă 

c o n s t a t ă 

Compania „Aldemon Tehnologies Limited”, CY a depus cerer de chemare în 

judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova şi societăţii cu răspundere limitată „Pochilesam” cu privire la anularea 

hotărîrii. 

În motivarea acţiunii reclamantul Compania „Aldemon Tehnologies Limited”, 

CY a indicat că, la 10 aprilie 2006 a depus o cerere la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la înregistrarea în calitate 

de marcă de produs semnul combinat „Evroseti”, partea verbală a căruia este 

prezentată prin cuvîntul „vroseti”, scris cu grafie latină cu caractere specifice. 

Partea figurativă este prezentată prin litera stilizată „F” în partea de jos a căreia 

este prezentat un steaj stilizat. În partea de sus a logotipului este situat sloganul 

„Legătura adevereşte mijloacele”, iar în partea de jos figura stilizată a unui om 

mergînd şi concomitent vorbind la telefonul mobil. 



La 03 august 2006 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova a emis un aviz provizoriu de respingere a înregistrării mărcii 

de produse respective. 

La 28 iulie 2006 Compania „Aldemon Tehnologies Limited”, CY a depus la 

Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova contestaţie cu privire la recunoaşterea nulităţii înregistrării mărcii de 

produs „EUROSET” şi anularea certificatului de înregistrare a mărcii nr. 13390. 

Prin Hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova din 27 octombrie 2006 contestaţia a fost 

respinsă. 

Reclamantul Compania „Aldemon Tehnologies Limited”, CY solicită 

anularea Hotărîrii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova din 27 octombrie 2006, recunoaşterea nulităţii 

înregistrării mărcii de produs nr. 13390 şi recunoaşterea acţiunilor societăţii cu 

răspundere „Pochileasm” drept act de concurenţă neloială. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 14 iunie 2007 acţiunea a fost 

respinsă. 

Compania „Aldemon Tehnologies Limited”, CY a declarat recurs împotriva 

hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei 

instanţe şi emiterea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie admisă. 

Recurentul Compania „Aldemon Tehnologies Limited”, CY, în motivarea 

recursului a indicat că, la examinarea pricinii au fost aplicate eronat normele de 

drept material. 

Reprezentanţii recurentului, Compania „Aldemon Tehnologies Limited”,CY, 

Tatiana Bodiul şi Carolina Catan, în şedinţa instanţei de recurs, recursul declarat au 

susţinut, cerînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea 

unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie admisă. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova, Patricia Bondaresco, în şedinţa de judecată a susţinut recursul. 



Reprezentantul intimatului, societatea cu răspundere limitată „Pochilesam”, 

Sergiu Trocin, în şedinţa instanţei de recurs a solicitat respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 

întemeiat şi care urmează am fi admis cu casarea hotărîrii primei instanţe şi 

emiterea unei noi hotărîri cu privire la admiterea parţială a acţiunii din următoarele 

considerente. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit. c) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o nouă hotărîre fără a 

restitui pricina spre rejudecare, anulînd hotărîrea primei instanţe dacă nu este 

necesar să verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţa de recurs şi dacă 

circumstanţele pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept 

material au fost aplicate eronat. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, Compania „Aldemon Tehnologies 

Limited”, CY a fost înregistrată la 06 iulie 2005 în Nicozia, Cipru cu numărul de 

înregistrare 162748. 

Acţionarul de bază al companiei date este Compania Comercială 

Internaţională „EUROSET BRAND LTD”. 

Compania Comercială Internaţională „EUROSET BRAND LTD” este una din 

participanţii la constituirea societăţii cu răspundere „Управляющая компания 

ЕВРОСЕТЬ”, înregistrată în Federaţia Rusă. 

Compania „ЕВРОСЕТЬ” este o companie care activează pe piaţa retail-ului 

mobil şi este dealer-ul principal al celor mai mari operatori de telefonie mobilă. 

Unul din mijloacele principale de individualizare a produselor şi serviciilor 

prestate de compania „ЕВРОСЕТЬ” este brendul „ЕВРОСЕТЬ” (Euroset), care 

coincide cu denumirea de firmă a companiei şi care este folosit din anul 1997. 

Conform art. 26 al. (1) lit. b) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine 

a produselor, nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995, înregistrarea mărcii sau a 

denumirii de origine a produsului poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial, în 



perioada termenului de valabilitate a acesteia, dacă folosirea mărcii induce în 

eroare consumatorul. 

S-a constatat că, la 07 martie 2006 Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova prin decizia nr. 13390 a dispus înregistrarea 

mărcii verbale „EUROSET”, titular societatea cu răspundere limitată 

„Pochilesam”. 

Compania „Aldemon Tehnologies Limited”, CY a depus la Comisia de Apel a 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova o 

contestaţie privind anularea înregistrării mărcii verbale „EUROSET” nr. 13390 din 

motiv că marca menţionată a-r putea duce în eroare consumatorul în privinţa 

producătorului acestora în conformitate cu art. 7 al. (2) al Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor, nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 şi că 

marca „EUROSET” e similară pînă la gradul de confundare cu marca notorie 

„ЕВРОСЕТЬ”. 

De asemenea, Compania “Aldemon Tehnologies Limited”, CY a invocat că 

marca “EUROSET” nu posedă funcţia principală prevăzută de art. 2 al. (1) al Legii 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, nr. 588-XIII din 22 

septembrie 1995 şi nu reprezintă un semn cu ajutorul căruia poţi deosebi produsele 

sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei 

persoane fizice sau juridice. 

Pe parcursul examinării cauzei, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova, prin hotărîrea Comisiei de Apel din 18 

septembrie 2007 a dispus anularea înregistrării mărcii verbale „EUROSET” cu nr. 

13390, deci în această parte litigiul s-a epuizat. 

Faptul că societatea cu răspundere limitată „Pochilesam” contestă hotărîrea 

menţionată în alt litigiu declanşat în Curtea de Apel Chişinău nu are incidenţă cu 

litigiul în cauză. 

Deci, Hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova din 27 octombrie 2006 cu privire la menţinerea 

în vigoare a deciziei privind înregistrarea mărcii verbale „EUROSET” nr. 13390 



urmează a fi anulată, deoarece înregistrarea mărcii menţionate a fost anulată de 

către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova ulterior 

hotărîrii contestate. 

Conform art. 2 al Legii cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103-XIV din 

30 iunie 2000, concurenţa neloială constituie acţiunile agentului economic de a 

obţine avantaje neîntemeiate în activitatea de întreprinzător, ceea ce aduce sau 

poate aduce prejudicii altor agenţi economici sau poate prejudicia reputaţia lor în 

afaceri. 

Compania „Aldemon Tehnologies Limited”, CY nu a prezentat probe veridice 

privind acţiunile societăţii cu răspundere „Pochileasm” în vederea obţinerii 

avantajelor neîntemeiate în activitatea de întreprinzător, ce a-r cauza prejudicii 

altor agenţi economici sau prejudicierii reputaţiei lor în afaceri. 

Deci acest capăt de cerere privind recunoaşterea acţiunilor societăţii cu 

răspundere „Pochileasm” drept act de concurenţă neloială urmează a fi respins ca 

neîntemeiat. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, 

circumstanţele pricinii au fost stabilite de către prima instanţă, însă normele de 

drept material au fost aplicate eronat şi nu este necesară verificarea suplimentară a 

cărorva dovezi, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul, a casa hotărîrea primei instanţe şi 

a emite o hotărîre nouă, prin care a anula Hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din 27 octombrie 2006 

şi a recunoaşte integral nulă înregistrarea mărcii de produs nr. 13390. În rest 

acţiunea urmează a fi respinsă. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. c), art. 419 CPC, Colegiul Civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 

Se admite recursul declarat de către Compania „Aldemon Tehnologies 

Limited”, CY. 



Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 14 iunie 2007, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a Companiei „Aldemon Tehnologies 

Limited”, CY împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova şi societăţii cu răspundere limitată „Pochilesam” cu privire la 

anularea hotărîrii şi se emite o nouă hotărîre prin care: 

Se admite parţial acţiunea Companiei „Aldemon Tehnologies Limited”, CY. 

Se anulează Hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova din 27 octombrie 2006. 

În rest acţiunea se respinge. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 

judecătorul                                                               Valeriu Doagă 

judecătorii                                                                 Ion Corolevschi 

                                                                                  Tatiana Răducanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


