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Dosarul nr. 2r-52/07 

Prima instanţă: S. Arnaut 

DECIZIE 

  
   15 martie 2007              mun. Chişinău  

 
Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie  
 

în componenţă: 
Preşedintele componentului, judecătorul  Vera Macinskaia 
Judecătorii      Valeriu Arhip şi Svetlana Novac  
 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către de societatea cu răspundere limitată 

„AQUAPHOR”, Rusia, societatea pe acţiuni de tip închis  „AQUAPHOR MARKETING” Rusia 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere limitată 

„AQUAPHOR”, Rusia, societăţii pe acţiuni de tip închis „AQUAPHOR MARKETING”, Rusia 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la apărarea numelui 

comercial şi contestarea actului de înregistrare a mărcii verbale, 

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 01 decembrie 2006, prin care acţiunea a fost 

respinsă 

c o n s t a t ă  

„AQUAPHOR” societate cu răspundere limitate a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva  Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la apărarea  numelui 

comercial şi contestarea actului de înregistrare a mărcii verbale. 

În motivarea acţiunii reclamantul, societate cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia, a 

indicat că în luna iunie 2005 pârâtul a publicat în Buletinul Oficial al Proprietăţii Intelectuale 

cererea solicitantului Dumitru Galupa de înregistrare a mărcii verbale „AQUAPHOR”  

nr. depozit 015329 din 25 august 2004. 

Împotriva înregistrării enunţate şi-a exprimat dezacordul reclamantul, societatea cu 

răspundere limitată „AQUAPHOR” din Federaţia Rusă, depunând, în acest sens, la data de 30 

august 2005 o contestaţie, care a fost motivată cu încălcarea prevederilor art. 8 a Convenţiei de la 

Paris pentru protecţia proprietăţii industriale. În cadrul şedinţei de apel au fost prezentate dovezi 

privind faptul că semnul solicitant este identic cu denumirea de întreprindere a reclamantului -   

„AQUAPHOR”, marfa căruia este cunoscută şi distribuită de existenţa produselor marcate cu 

denumirea „AQUAPHOR” produse în Rusia, întrucât se ocupă de  realizarea pe piaţă a 

produselor respective. Prin hotărârea Comisie de Apel din 20 aprilie 2006 a fost respinsă 

contestaţia cu menţinerea deciziei privind înregistrarea mărcii verbale. 
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Reclamantul consideră ilegală decizia privind înregistrarea mărcii verbale „AQUAPHOR” 

pe numele lui Galupa Dumitru, deoarece contravine ar. 8 a Convenţiei de la Paris pentru 

protecţia  proprietăţii industriale, va induce în eroare consumatorul privind produsele societăţii 

cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia. Denumirea întreprinderii sunt cunoscute pe piaţa 

naţională şi internaţională, iar dreptul de utilizare a ei nu a fost transmis nimănui pe piaţa din 

Moldova. La momentul depunerii cererii de către Galupa Dumitru, semnul solicitat era deja 

cunoscut pe piaţa Republicii Moldova, producţia fiind distribuită printr-o reţea  largă de 

distribuitor, 

Până la începerea examinării pricinii în fond, la cererea de chemare în judecată a 

reclamantului, societăţii cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia a depus cerere de 

coparticipare şi societatea cu răspundere limitată „AQUAPHOR”. Rusia, societatea pe acţiuni de 

tip închis „AQUAPHOR NARKEING”  Rusia. 

Cer, reclamanţii societatea cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia, societatea pe 

acţiuni de tip închis „AQUAPHOR NARKEING” Rusia apărarea numelui comercial prin 

anularea hotărârii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 20 

aprilie 2006, anularea deciziei  Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 22 martie 

2006 se înregistrare a mărcii verbale „AQUAPHOR” nr. depozit 015329 din 24 august 2004 pe 

numele lui Galupa Dumitru, publicarea din contul persoanei vinovate a hotărârii instanţei de 

judecată în scopul restabilirii reputaţiei de afaceri a firmei, restabilirea fluxului de informaţiei 

corecte consumatorului. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 01 decembrie 2006 acţiunea a fost respinsă. 

Societatea cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia şi societatea pe acţiuni de tip închis 

„AQUAPHOR MARKETING”, Rusia au declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe, 

cerând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu 

privire la admiterea integrală a acţiunii. 

Recurenţii, „AQUAPHOR”, Rusia în motivarea amplă a recursului au invocat că concluziile 

primei instanţei contravin circumstanţelor pricinii şi cerinţelor formulate,  în plus ele rezultă din 

interpretarea eronată a normelor de drept material şi internaţional. 

Reprezentantul recurenţilor, societăţii cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia şi 

societatea pe acţiuni de tip închis „AQUAPHOR MARKETING”, Rusia, Iulia Ciubuc în şedinţa 

instanţei de recurs a cerut admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei 

noi hotărâri cu privire la admiterea integrală a acţiunii. 

Reprezentantul intimatului, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Cerneţchii 

Svetlana, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărârii 

primei instanţe pe care o consideră întemeiată şi legală. 
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Intervenientul accesoriu, Galupa Dumitru, în şedinţa instanţei de recurs  nu s-a prezentat din 

motive necunoscute instanţei, deşi i s-a comunicat legal despre locul, data şi ora judecării 

recursului, din care considerente instanţa de recurs în temeiul art. 414 al. (1) CPC, consideră 

posibilă judecarea recursului în lipsa lui. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi admis cu casarea 

hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cum privire la admiterea acţiunii in 

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 hotărâre fără a restituit pricina spre rejudecare, 

anulând hotărârea 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 prin Hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală din 20 aprilie 2006, a fost respinsă contestaţia depusă către 

societatea cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia împotriva deciziei de înregistrare a 

mărcii verbale AQUAPHO nr. depozit 015329 din 24 august 2004 pe numele lui Galupa 

Dumitru, hotărâre  care a fost contestată în instanţa de judecată prin prezenta acţiune . 

Refuzul admiterii contestaţiei împotriva înregistrării mărcii a fost motivat de către Comisia 

de Apel  a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin faptul că cunoaşterea denumirii 

de firmă binecunosută pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează de instanţa de judecată şi 

nu ţine de componenţa Comisiei de Apel şi că la acel moment nu există vreo hotărâre 

judecătorească care ar fi constatat denumirea de „Аквафор” a denumire de firmă binecusnocută. 

Argumentele enunţate au fost apreciate de către prima instanţă ca fiind conforme 

revendicărilor legii. Suplimentar, în favoarea concluziilor de respinge a acţiunii, prima instanţă a 

mai indicat că legalitatea înregistrării mărcii verbale „AQUAPHOR” pe numele lui Dumitru 

Galupa rezultă şi din faptul că la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, semnul 

„AQUAPHOR” nu beneficia de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova, întrucât nu era  legal 

înregistrat în calitate de marcă şi nici nu era recunoscut drept marcă notorie, iar denumirea firmei 

recurentului era diferită de denumirea mărcii solicitante pentru înregistrare, circumstanţe care, în 

ansamblu, exclud aplicabilitatea prevederilor art. 8 al Convenţiei de la Paris privind protecţia 

proprietăţii industriale şi art. 7 al. (3) lit. a) a Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor. 

Verificând legalitatea hotărârii Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi a înregistrării mărcii verbale, instanţa de recurs consideră că ele sunt neîntemeiate, 
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iar concluziile expuse în hotărârea primei instanţe sânt în contradicţie cu circumstanţele pricinii 

rezultate şi din interpretarea eronată a normelor de drept material, ceea ce constituie temei de 

casare prevăzut de art. 400 al (1) lit. c) şi al. (2) lit. c) CPC. 

Astfel, instanţa de recurs constată că atât  Comisia de Apel a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cât şi prima instanţă au dat apreciere greşită obiectului cerinţelor  

formulate, întrucât legalitatea înregistrării mărcii solicitate de Dumitru Galupa a fost motivată cu 

referire la netemeinicia anumitor circumstanţe de drept care nici nu au fost invocate şi solicitate 

de către societatea cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia societatea pe acţiuni de tip 

închis „AQUAPHOR MARKETING” Rusia, fiind  oferite concluzii inaplicabile raporturilor 

juridice în privinţa cărora s-a ivit litigiu. 

Instanţa de recurs reţine că atât în contestaţia depusă la Comisia de Apel a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală cât şi în prezenta cerere de chemare în judecată, societatea cu 

răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia, societatea pe acţiuni de tip închis „AQUAPHOR 

MARKETING” Rusia au solicitat apărarea numelui comercial prin contestarea actului de 

înregistrare a mărcii verbale, cu convocarea protecţiei juridice a dreptul asupra numelui 

comercial şi nicidecum, nu au cerut recunoaşterea notorietăţii asupra mărcii „AQUAPHOR”. 

Urmare a celor menţionate, instanţa de recurs consideră că legalitatea actelor contestate, 

respectiv temeinicia acţiunii intentate, urmează a se efectua pornind de la pretenţiile formulate, 

adică protecţia juridică a dreptul asupra numelui comercial, contestarea actului de înregistrare a 

mărcii verbale şi de la normele de drept material c urmează a fi aplicate.   

Conform art. 2 a Convenţiei de la Paris protecţia proprietăţii industriale încheiată  la 20 

martie 1883, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea reclamantului nr. 1328-XII din 

11 martie 1993, cetăţeni fiecărei ţări a uniunii se vor … în toate celelalte ţări ale uniunii, în ceea 

ce priveşte protecţia proprietăţii industriale, de avantajoase pe care legile respective le acordă în 

prezent sau le vor acorda în viitor naţionalilor, aceasta fără a se prejudicia drepturile prevăzute în 

mod special de prezenta convenţie. În consecinţă, ei se vor bucura de aceeaşi protecţie ca 

naţionalii şi de aceleaşi mijloace legale de apărate împotriva oricărei atinge aduse drepturilor lor, 

sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi formalităţilor impuse naţionalilor. 

La caz, prin prisma prevederilor internaţionale enunţate, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că cererea societăţii cu corespundere 

limitată „AQUAPHOR”, Rusia, societăţii pe acţiuni de tip închis „AQUAPHOR MARKETING” 

Rusia împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind apărarea dreptului 

asupra numelui comercial prin anularea actelor care aduc atingeri drepturilor lor este întemeiată 

din considerentele ce urmează. 
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Din materialele dosarului urmează incontestabil faptul că semnul „AQUAPHOR”  

înregistrat în calitate de marcă pe numele lui Dumitru Galupa prezintă o denumire identică cu 

denumirea de întreprindere protejabilă a societăţii cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia 

şi a societăţii pe acţiuni de tip închis „AQUAPHOR MARKETING” Rusia. 

Conform art. 7 al. (3) lit. a) Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 

588 din 22 septembrie 1995 nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care reproduc  denumiri de 

firmă (sau părţi ale lor) bine cunoscute în Republica Moldova în cazul în care acestea nu aparţin 

persoanei care solicită înregistrarea mărcii. 

Având în vedere dispoziţiile legale enunţate, instanţa de recurs constată că decizia Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de înregistrare a mărcii verbale AQUAPHOR nr. depozit 

015329 din 24 august 2004 pe numele lui Galupa Dumitru şi hotărârea Comisiei de Apel a       

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 20 aprilie 2006 privind respingerea 

contestaţiei sunt contrare lor, din care  considerente şi urmează a fi anulate. 

În acest sens, nu pot fi reţinute argumentele primei instanţe că denumirea de firmă a 

recurenţilor la momentul depunerii cererii era diferită de denumirea „AQUAPHOR” solicitată de 

Dumitru Galupa. 

Or, din probabil administrat urmează contrariul-circumstanţe de fapt care au fost omise de 

prima instanţă la verificarea legalităţii cererii de înregistrare  a mărcii, ceea ce a determinat 

emiterea unei hotărâri neîntemeiate. 

Astfel, în temeiul cererii întreprinderii mixte ruso-americane „Аквафор”  societate pe 

acţiuni de tip închis din 25 ianuarie 1994, Comitetul privind patentele şi mărcile a federaţiei 

Ruse a înregistrat marca „Аквафор”, fapt confirmat  prin certificatul nr. 132505 de înregistrare a 

mărcii (f.d. 52). 

La data de 01 decembrie 1997, societăţii pe acţiuni de tip închis  „Аквафор”, i-a fost eliberat 

certificat de înregistrare a mărcii nr. 184289. 

Ulterior, prin hotărârea Camerei de Înregistrare a or. Sankt-Petesbourg din 28 iulie 1999, 

succesor al societăţii pe acţiuni  „Аквафор”, căreia în temeiul cererii din 21 aprilie 2004 i-a fost 

eliberat certificat de înregistrare a mărcii nr. 294182 vizând aceleiaşi produse deja după cu 

denumirea de „AQUAPHOR”. 

La data de 17 noiembrie 2005 a fost publicată cererea de înregistrare intelectuală a numirii 

de marcă „AQUAPHOR” pe numele societăţii cu răspundere limitată „AQUAPHOR” Rusia 

(f.d.54). 

Argumentele intimatului cu privire la divergenţa în denumiri se combate şi prin prevederile 

contractului nr. 16/04 din 27 octombrie 2004 de vânzare-cumpărare încheiat de societatea pe 

acţiuni de tip închis „AQUAPHOR MARKETING”, Rusia şi societatea răspundere limitată 
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„Autoneon”, a cărui cofondator este şi Galupa Dumitru, în care sunt menţionate expres clasele de 

produse fabricate de către societatea cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia, cât şi 

denumirea întreprinderii şi mărcii - „AQUAPHOR” (f.d. 66-). 

Faptul existenţei relaţiilor economice între societatea pe acţiuni de tip închis „AQUAPHOR 

MARKETING”, Rusia şi Dumitru Galupa şi anume comercializarea acestor produse de către 

ultimul permite aplicarea prevederilor art. 6septies al Convenţiei de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale, conform căruia, dacă agentul sau reprezentantul celui care este titularul 

unei mărci într-una din ţările Uniunii va cere, fără autorizaţia acestui titular, înregistrarea pe 

propriul său nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste ţări, titularul va avea 

dreptul să se opună acestei înregistrări cerute sau dacă reclame radierea ei, sau legea ţării 

îngăduie aceasta, să ceară transferul înregistrării … favoarea sa, afară de cazul în care agentul 

sau reprezentantul va aduce o justificare a … sale  

Urmare a celor menţionate, deoarece s-a stabilit cu certitudine că desemnarea mărcii verbale 

„AQUAPHOR” solicitate spre înregistrare de către Dumitru Galupa pentru produsele şi serviciile 

din clasele indicate reproduce denumirea de firmă a societăţii cu răspundere limitată 

„AQUAPHOR”, Rusia, ca producător a diferitor aparate de iluminat, de încălzire, de producere a 

aburului, de uscare, ventilaţie, de distribuţie a apei (filtre), instanţa de recurs consideră că 

înregistrarea mărcii enunţate s-a dispus ilegal. 

Argumentele primei instanţe precum că produsele societăţii cu răspundere limitată 

„AQUAPHOR” , Rusia nu erau bine cuscute pe teritoriul Republicii Moldova se combat de 

asemenea prin actele cauzei. 

Astfel, s-a stabilit că activitatea de fabricare şi comercializare a produselor societăţii cu 

răspundere limitată „AQUAPHOR” . Rusia  sunt destinate exportului în mai multe state, fiind 

susţinută de o campanie de promovare şi pe Internet. Consumatorii autohtone sunt familiarizaţi 

cu produsele acestui producător începând cu anul 2000, producţia fiind distribuită mai multor 

reţele comerciale cum sunt: Centrul Termic „Euroterm”, „Euroland” societate cu răspundere 

limitată, „Alina Electronic”, „MARSalin-Com” societate cu răspundere limitată, „Exoil Grup” 

societate cu răspundere limitată (f.d. d.d. 43-45, 47-48, 77-78, 80-85). 

La fel, contrar concluziilor primei instanţe, instanţa de recurs constată că Dumitru Galupa 

avea cunoştinţă despre existenţa produselor marcate cu denumirea „AQUAPHOR” produse de 

societatea cu răspundere limitată „AQUAPHOR”  Rusia şi comercializate de societatea pe 

acţiuni de tip închis  În plus, clasele produselor solicitate conform cererii, se raportă la grupele de 

produse a recurenţilor. 

Aceste circumstanţe au fost recunoscute de către însuşi Dumitru Galupa – fapt care rezultă 

din  conţinutul corespondenţei purtate cu societatea pe acţiuni de tip închis „AQUAPHOR 
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MARKETING”, Rusia asupra negocierilor condiţiilor livrărilor, preţurilor filtrelor de apă sub 

denumirea „AQUAPHOR” (f.d. 49-50). 

Urmare a celor stabilite, instanţa de recurs apreciază că fiind vădit neîntemeiate şi 

argumentele primei instanţe că la depunerii cererii de înregistrare mărcii „AQUAPHOR”  de 

către Dumitru Galupa semnul „AQUAPHOR” nu beneficia de protecţie pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

În conformitate cu art. 8 a Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, 

numele comercial v fi protejat în toate ţările uniunii, fără obligaţia de depunere sau de 

înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ. 

Din materialele cauzei, urmează incontestabil că societatea cu răspundere limitată 

„AQUAPHOR”, Rusia deţine certificatele de marcă „AQUAPHOR” şi a depus cerere de 

înregistrare internaţională la 17 noiembrie 2005. 

Astfel, consideră instanţa de recurs că numele comercial „AQUAPHOR” în virtutea 

prevederilor Convenţiei  se bucură de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de 

faptul dacă a fost sau nu înregistrată.  

Referirea intimatului, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind netemeinicia 

acţiunii intentate cu referire la art. 7 a Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, în special că ţara acordă protecţie doar unui nume comercial străin înregistrat în ţară 

şi instanţa de recurs de asemenea le consideră neîntemeiate. 

Or, chiar dacă cercul restricţiilor privind temeiurile de respingere a cererii de  înregistrare a 

mărcii din legea naţională este mai larg decât în Convenţia de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale, prin prisma dispoziţiilor art. 4 din Constituţia Republicii Moldova, art. 33 

din Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor urmează a fi aplicate prevederile 

Convenţiei. Cu titlu de consecinţă, numele  comercial „AQUAPHOR” urmează a fi protejat. 

Conform art. 26 al. (1) Legea 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: 

a) a fost efectuată cu încălcarea prezentei legi; 

b) folosirea mărcii induce în eroare consumatorii; 

c) s-au schimbat factorii naturali într-o zonă geografică; 

d) produsul pentru care este  folosită o denumire de origine nu mai posedă calităţile 

deosebite specificate; 

e) au apărut alte motive întemeiate.  
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Din considerentele menţionate, deoarece înregistrarea mărcii a fost efectuată cu încălcarea 

legii şi folosirea mărcii ar putea induce  în eroare consumatorii, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de casare a hotărârii primei 

instanţe, admitere a acţiunii în partea ce ţine de anularea hotărârii Comisie de Apel a Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 20 aprilie 2006 şi anularea deciziei Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală din 22 martie 2006 de înregistrare a mărcii verbale 

„AQUAPHOR” nr. depozit 015329 din 24 august 2004 pe numele lui Galupa Dumitru. 

Capătul de cerere ce şine de publicare din contul persoanei vinovate a hotărârii instanţei de 

judecată în scopul restabilirii reputaţiei de afaceri a firmei, restabilirea fluxului pe informaţie 

corecte consumatorului, instanţa de recurs îl consideră neîntemeiat, din care considerente în 

această parte acţiunea urmează a fi respinsă. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. c) art. 418 CPC, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii  Supreme de Justiţie 

d e c i d e  

Se admite recursul declarat de societatea cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia, 

societatea pe acţiuni de tip închis „AQUAPHOR MARKETING” Rusia. 

Se casează hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 01 decembrie 2006, în pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere limitată „AQUAPHOR”, Rusia 

societatea pe acţiuni de tip închis  „AQUAPHOR MARKETING”, Rusia împotriva Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la apărarea  numelui comercial şi contestarea 

actului de înregistrare a mărcii verbale şi se emite o hotărâre nouă prin care: 

Se anulează hotărârea Comisie de Apel a  Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

din 20 aprilie 2006 privind respingerea contestaţiei societăţii cu răspundere limitată 

„AQUAPHOR” împotriva deciziei Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 22 

martie 2006 de înregistrare a mărcii verbale „AQUAPHOR” nr. depozit 015329 din 24 august 

2004 pe numele lui Galupa Dumitru. 

 Se anulează decizia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 22 martie 2006 de 

înregistrare a mărcii verbale „AQUAPHOR” nr. depozit 015329 din 24 august 2004 pe numele 

lui Galupa Dumitru. 

În rest acţiunea se respinge ca neîntemeiată. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 
Preşedintele şedinţei, judecătorul   Vera Macinskaia 

 
Judecătorii      Valeriu Arhip 

        Svetlana Novac 


