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Prima instanţă: L. Bulgac                                              2ra – 3170/13  
 

D E C I Z I E  
 

06 noiembrie  2013                                                              mun. Chişinău 
Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 
 

în componenţa: 
Preşedintele completului, judecătorul – Svetlana Filincova 
Judecătorii –  Svetlana Novac, Galina Stratulat  
                       Iurie Bejenaru şi Ion Druţă 
 

examinînd recursul declarat de către PP „Ceaicovschi & Со” SRL, 
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de PP 

„Ceaicovschi & Со” SRL împotriva ÎCS „Le Bridge Corporation Limited” SRL, 
ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL, ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL, intervenient 
accesoriu Agenţia de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală cu privire la apărarea 
mărcii, interzicerea utilizării mărcii, încasarea prejudiciului material şi moral, şi 
acţiunea reconvenţională depusă de ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL şi ÎCS 
„Зoлoтoй Aист” SRL împotriva PP „Ceaicovschi & Со” SRL, intervenient 
accesoriu Agenţia de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală  cu privire la anularea 
mărcii, 

împotriva hotărîrii  Curții de Apel Chişinău  din 03 iunie 2013, prin care 
ambele cereri au  fost respinse ca neîntemeiate,  

 
constată 

 
La 11 octombrie 2011, PP „Ceaicovschi & Со” SRL a depus cerere de 

chemare în judecată, ulterior, la 08.04.2013, concretizată,   împotriva ÎCS „Le 
Bridge Corporation Limited” SRL, ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL, ÎCS 
„Зoлoтoй Aист” SRL intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea  
Intelectuală cu privire la apărarea mărcii, interzicerea utilizării mărcii, încasarea 
prejudiciului material şi moral. 

În motivarea acţiunii reclamantul PP „Ceaicovschi & Со” SRL  a indicat că, 
este titularul mărcii „ŢEPEŞ” , fapt confirmat prin contract de cesiune totală din 
01.03.2009, înregistrat la AGEPI  la data de 25.03.2011 şi certificatul de înregistrare 
a mărcii nr. 5419. Marca „ŢEPEŞ”  este înregistrată şi protejată în clasele: 31 - 
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produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale 
vii; fructe si legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; alimente pentru 
animale; malţ,  32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi 
din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor, 
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) şi  34 - tutun; articole pentru fumători; 
chibrituri. 

Indică că, ÎCS „Le Bridge Corporation Limited” SRL comercializează în 
magazinele DUTY FREE producţie alcoolică - rachiu sub marca „ŢEPEŞ”. La 
04.05.2011 s-a adresat către ÎCS „Le Bridge Corporation Limited” SRL cu 
reclamanţie, însă prin răspunsul acestuia din 17.05.2011 a fost informat că  
furnizorul producţiei alcoolice „ŢEPEŞ” este ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL. 

La 03.07.2012, a sesizat Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar 
prin răspunsul din 10.07.2012 a fost informat că întreprinderile ÎCS „.Молдавский 
Стандарт” SRL şi ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL  au fost avertizate despre ilegalitatea 
fabricării producţiei alcoolice sub marca „ŢEPEŞ”.  

Consideră reclamantul că, ÎCS „Le Bridge Corporation Limited” SRL  

comercializează producţie contrafăcută sub marca „ŢEPEŞ”,  neavînd nici un drept, 
iar ÎCS „Молдавский Стандарт”  SRL şi ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL   livrează şi 
produce ilegal rachiu sub aceiaşi marcă. 

Conform art. 8 alin. (1) lit.d)  din Legea cu privire la protecţia concurenţei 
Nr. 1103 -XIV din 30.06.2000, agentului economic i se interzice să efectueze acte 
de concurenţă neloială, inclusiv 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. 

Conform art. 9 din Legea privind protecţia mărcilor, înregistrarea mărcii 
conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să 
interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimtămîntul său 
marca. 

Susţine reclamantul că, semnul protejat „ŢEPEŞ”  şi cel utilizat de către 
pîrîţi este identic în virtutea identităţii fonetice şi semantice elementului verbal 
„Ţepeş" protejat, care ocupă poziţia dominantă în marcă şi semn. Conform art. 16 al 
Acordului TPIPS în cazul de folosinţa a unui semn identic pentru produsele sau 
servicii identice, existenţa riscului de confuzie va fi prezumată. Utilizarea mărcii 
„ŢEPEŞ”  în cadrul realizării, operaţiunilor comerciale generează o confuzie în 
rîndul  cumpărătorului cu produsul sau vînzătorul titular de drepturi asupra mărcii. 

Conform art. 72 din Legea  privind protecţia mărcilor, la cererea părţii 
lezate, pîrîtul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună ştiinţă sau avînd 
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motive rezonabile de a şti acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe 
care acesta le-a suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale.  

Mai indică reclamantul că, la 23.08.2007,  între PP „Ceaicovschi & Co” 
SRL şi „Romatim” SRL a fost încheiat contractul de franchising nr. 02 în 
conformitate cu care, dreptul de a comercializa producţia alcoolică sub marca 
„ŢEPEŞ”  a fost transmisă către „Romatim” SRL. Potrivit contractului  menţionat şi 
anexelor lui, titularul mărcii,  PP „Ceaicovschi & Co” SRL, pentru promovarea 
mărcii  „ŢEPEŞ”  îi achita „Romatim” SRL ajutor financiar. La rîndul său,  
„Romatim” SRL pentru utilizarea mărcii „ŢEPEŞ” , îi achita o sumă stabilită,  astfel 
obţinea  un venit. 

Astfel, prin  acordul nr. 2 la Contractul din 23.08.2007 a fost stabilită suma 
royalty care urma să primească titularul mărcii, pentru 10404 de sticle – 143 159, 04 
lei. Prin acordul nr. 2/2 la Contractul din 23.08.2007 a fost stabilită suma royalty 
care urma să primească titularul, pentru 12240 de sticle -168300 lei. Prin acordul nr. 
2/3 la Contractul din 23.08.2007 a fost stabilită suma royalty care urma să 
primească titularul, pentru 12810 de sticle -156438 lei. Prin acordul nr. 2/4 la 
Contractul din 23.08.2007 a fost stabilită suma royalty care urma să primească 
titularul, pentru 25480 de sticle -350350 lei.  

În total, pentru perioada 23.08.2007 - 02.10.2008, adică pentru  402 de zile, 
pentru 60 934 de  sticle, suma royalti constituie suma de 818 247, 04 lei, ceea ce  
constituie 2035, 44 lei pentru o zi. La 28.08.2009 şi 12.08.2010 au fost eliberate 
facturi fiscale pentru sumele royalti. 

Astfel, consideră reclamantul  că rata royalty care ar fi fost stabilită pentru 
pîrîţi în cazul în care aceştia ar fi solicitat autorizaţie de a utiliza marca respectivă 
constituie 135, 44 lei pentru fiecare zi de utilizare. Suma totală spre încasarea 
constituie 356 202 lei ( 19.04.2011, ziua primei cumpărării,  - 11.10.2011, ziua 
depunerii  cererii de chemare în judecată,  adică 175 de zile x 2035, 44 lei  – rata 
royalty). 

Indică reclamantul că, în conformitate cu art. 1422 alin. (1) Cod civil, de la 
pîrîţi urmează să fie încasat şi prejudiciul moral  în sumă de 100 000 lei. 

Solicită reclamantul PP „Ceaicovschi & Co” SRL constatarea faptului  
încălcării dreptului  asupra mărcii „ŢEPEŞ” de către ÎCS „Le Bridge Corporation 
Limited” SRL, ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL, ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL, 
interzicerea utilizării mărcii, încasarea  sumei royalty în mărime de 356202 lei şi a 
prejudiciului moral în sumă de 100 000 lei. 

În cadrul procesului de judecată, ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL şi ÎCS 
„Зoлoтoй Aист” SRL au depus acţiune reconvenţională împotriva PP „Ceaicovschi 
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& Со” SRL, intervenient accesoriu Agenţia de Stat  pentru Proprietatea  Intelectuală  
cu privire la anularea mărcii. 

În motivarea acţiunii reclamanţii au indicat că, marca pe care o deţine pîrîtul 
contravine art. 22 alin. (1) lit. e)  din Legea privind protecţia mărcilor, care prevede 
că,  utilizarea mărcii poate aduce atingere unui drept anterior ce ţine de imaginea 
sau de numele unei personalităţi notorii în Republica Moldova. Denumirea Ţepeş 
este bine cunoscută pe teritoriul Republicii  Moldova. La fel este evident că această 
denumire este direct legată cu Domnitorul Vlad Ţepeş şi nu sugerează nimic 
altceva. 

În acest fel, pîrîtul beneficiază de reputaţia unei personalităţi vestite. La 
înregistrarea mărcii nu s-a ţinut cont de acest aspect, deşi Legea privind protecţia 
mărcilor stabileşte că,  nu poate fi înregistrat în calitate de marcă semnul care aduce 
atingere unui drept anterior ce ţine de imaginea sau de numele unei personalităţi 
notorii în Republica Moldova. Conform practicii AGEPI în asemenea cazuri se 
solicită acordul Guvernului sau a Ministerului Culturii, ceea ce nu a fost făcut. 

Din sondajul  efectuat de către SRL „Opiconsulting Grup”, rezultă că acest 
Domnitor se bucură de un renume incontestabil - 96 % din cei chestionaţi au afirmat 
că cunosc despre acesta, iar 84 % au spus că au studiat în cadrul cursului de istorie 
despre personalitatea lui Vlad Ţepeş,  la întrebarea „Cunoaşteţi producătorul 
produselor cu această denumire?” toţi au afirmat că „nu”. În aşa fel, produsele 
reclamantului nu se individualizează prin această denumire. Denumirea Ţepeş a 
devenit un produs al istoriei, cunoscut de majoritatea din noi. 

Solicită  reclamanţii anularea mărcii nr. 5419 din 25.03.2011 şi respingerea 
acţiunii depusă de PP „Ceaicovschi & Co” SRL. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 03 iunie 2013, au fost respinse 
ambele acţiuni. 

La 02.07.2013, PP „Ceaicovschi & Co” SRL a declarat recurs împotriva 
hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 03 iunie 2013, solicitînd admiterea recursului, 
casarea hotărîrii în partea prin care acţiunea depusă de PP „Ceaicovschi & Co” SRL 
a fost respinsă şi în această parte să fie emisă o nouă hotărîre cu privire la admiterea 
acţiunii. 

În motivarea cererii de recurs recurentul a indicat că,  instanţa de judecată  
nu a aplicat legea  care trebuia să fie aplicată,  a interpretat în mod eronat legea, a 
examinat pricina unilateral, neobiectiv, dînd apreciere  greşită  probelor 
administrate. 

La 22.08.2013, ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL şi ÎCS „Зoлoтoй Aист” 
SRL au depus referinţă la recursul declarat de PP „Ceaicovschi & Co” SRL, 
solicitînd respingerea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe în partea prin care 



5 
 

a fost respinsă acţiunea reconvenţională şi emiterea în această parte a unei noi 
hotărîri cu privire la admiterea acţiunii reconvenţionale, în rest hotărîrea primei 
instanţe de menţinut. 

La 13.09.2013, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus 
referinţă la recursul declarat de PP „Ceaicovschi & Co” SRL, indicînd că, AGEPI  
nu este organul  competent pentru constatarea încălcării  dreptului exclusiv, şi nu a 
formulat  careva pretenţii faţă de părţi, AGEPI confirmă  înregistrarea mărcii 
ŢEPEŞ şi limitele de drepturi  ale titularului acestuia, însă nu se va expune în 
privinţa admiterii sau respingerii recursului, acest fapt rămînînd la decizia instanţei 
în limita probelor prezentate de părţi. 

Verificînd temeiurile invocate în cererea de recurs în raport cu hotărîrea a  
contestată şi prevederile Legii, Colegiul civil, comercial şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursul neîntemeiat şi care 
urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei instanţe din următoarele 
considerente. 

În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce 
judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei 
instanţe. 

Din materialele dosarului rezultă că, marca verbală ŢEPEŞ   nr. R 5419 din 
17.12.1996  este înregistrată pe numele titularului PP„Ceaicovschi &Co” SRL, 
pentru produsele claselor: 31 - produse agricole, horticole, forestiere şi grîne 
neincluse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante 
verzi şi flori naturale; furaje pentru animale, malţ;  32- bere; ape minerale şi 
gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri de fructe, siropuri şi alte 
preparate pentru fabricarea băuturilor; 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii) şi 
34 - tutun, articole pentru fumători, chibrituri. 

PP„Ceaicovschi &Co” SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
ÎCS „Le Bridge Corporation Limited” SRL, ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL, 
ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL, prin care solicită, constatarea faptului  încălcării 
dreptului  asupra mărcii „ŢEPEŞ” de către ÎCS „Le Bridge Corporation Limited” 
SRL, ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL, ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL, interzicerea 
utilizării mărcii, încasarea  sumei royalty în mărime de 356202 lei şi a prejudiciului 
moral în sumă de 100 000 lei. 

Conform  art. 9 alin. (1) lit. (a) din Legea privind protecţia mărcilor, 
înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia, inclusiv 
dreptul de a interzice terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără 
consimţământul său un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice 
cu cele pentru care marca este înregistrată. 
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Conform prevederilor  art. 16 al Acordului privind aspectele drepturilor de 
proprietate intelectuala legate de comerţ (Acordul TRIPS), titularul unei mărci de 
fabrica sau de comerţ înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terţi 
acţionînd fără consimţămîntul său să utilizeze în cadrul operaţiunilor comerciale 
semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor 
pentru care marca de fabrica sau de comerţ a fost înregistrată, în cazul în care o 
astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. În caz de folosinţă a unui semn 
identic pentru produse sau servicii identice, existenţa riscului de confuzie va fi 
prezumată. 

Reieşind din aceste prevederi, se va considera încălcare a dreptului exclusiv 
al titularului mărcii ŢEPEŞ situaţia în care utilizarea de către pîrîţi a acestei mărci 
generează în percepţia consumatorului riscul de confuzie cu produsele/serviciile 
titularului. 

În acest context, determinarea gradului de confuzie  urmează a fi realizată cu 
implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul unui sondaj de opinie 
realizat de către o instituţie specializată în acest domeniu. 

Analizînd materialele dosarului prin prisma normelor citate,   instanţa de 
recurs reţine că, PP„Ceaicovschi &Co” SRL, nu a prezentat nici o probă, sondaj, 
studiu  privitor la  gradul de confuzie sau probe care ar demonstra  încălcarea 
dreptului său exclusiv, şi anume că, consumatorii sunt dezorientaţi, că publicul 
consideră că băutura alcoolică – rachiul ŢEPEŞ este produsă de PP„Ceaicovschi 
&Co” SRL,  cunosc marca ŢEPEŞ atît ca marcă cît şi ca producător,  au consumat, 
consumă şi preferă rachiu cu marca ŢEPEŞ produsă de PP„Ceaicovschi &Co” SRL, 
precum şi alte probe în acest sens. 

La fel, la materialele dosarului nu este anexată nici o probă, înscris, prin care 
s-ar demonstra  că, pîrîţii/intimaţii utilizează: comercializează, livrează şi  produc 
băutură alcoolică, rachiu sub marca ŢEPEŞ. Despre aceste circumstanţe, instanţa de 
recurs a dedus şi din demersul privind efectuarea expertizei (f.d.43-44), înaintat de 
reprezentantului reclamantului PP„Ceaicovschi &Co” SRL, Bordeniuc S., admis 
prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 09 aprilie 2012, prin care s-a  solicitat să 
fie stabilit de către expert dacă a fost utilizată marca ŢEPEŞ de către pîrîţi precum şi 
cuantumul prejudiciilor cauzate de către aceştia în rezultatul utilizării mărcii, 
încheiere care nu a fost executată din motivul neachitării de către PP„Ceaicovschi 
&Co” SRL a cheltuielilor de evaluare  a obiectului de proprietate intelectuală  
(f.d.62). 

În susţinerea cererii de chemare în judecată cît şi în susţinerea cererii de 
recurs, recurentul a invocat prevederile art. 8 alin. (1) lit.d)  din Legea cu privire la 
protecţia concurenţei, precum că s-a constat o concurenţă  neloială din partea ÎCS 
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„Le Bridge Corporation Limited” SRL, ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL, ÎCS 
„Зoлoтoй Aист” SRL, însă instanţa de recurs reţine argumentele în cauză ca fiind 
pur declarative, fiindcă o hotărîre ( prescripţie)  a Consiliului Concurenţei în acest 
sens la materialele dosarului nu este anexată. Prerogativa de a stabili există sau 
inexistenţa acţiunii de concurenţă neloială, îi aparţine Consiliului Concurenţei.  

În conformitate cu art. 118 CPC, care prevăd obligaţiunea părţilor să 
dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor 
sale, în caz în care cerinţele reclamantului nu se confirmă prin cumulul de probe 
admisibile, instanţa judecătorească urmează să respingă acţiunea.  

În această ordine de idei, Colegiul civil, comercial şi de contencios 
administrativ  al Curţii Supreme de Justiţie consideră că, prima instanţă corect a 
ajuns la concluzia privind  respingerea acţiunii depusă de  PP„Ceaicovschi &Co” 
SRL, deoarece nu a fost stabilit (probat) ca fiind încălcat de către ÎCS „Le Bridge 
Corporation Limited” SRL , ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL, ÎCS „Зoлoтoй 
Aист” SRL  dreptul PP„Ceaicovschi &Co” SRL  asupra mărcii ŢEPEŞ înregistrată 
pentru clasele 31,32,33 şi 34,  iar reieşind din conţinutul art. 72  alin. (1) din Legea 
cu privire  la protecţia mărcilor, pîrîtul  repară paguba doar  în cazul în care a 
încălcat drepturile titularului mărcii. 

Referitor la contractul de franchising şi acordurile adiţionale ale acestuia 
încheiat cu „Romatim” SRL la 23.08.2007, la care face trimitere recurentul în 
cererea de chemare în judecată, în  susţinerea prejudiciului material, încasarea 
sumei royalty, instanţa de recurs menţionează că, contractul în cauză nu poate fi 
admis ca probă în condiţiile în care nu a fost stabilit  încălcarea dreptului pretins de 
PP„Ceaicovschi &Co” SRL. Mai mult ca atît,  contractul în cauză vizează  relaţiile 
economice dintre două părţi care de comun acord şi-au stabilit anumite  condiţii 
contractuale, inclusiv şi suma royalty, la care, ÎCS „Le Bridge Corporation 
Limited” SRL, ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL, ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL  nu 
sunt părţi contractante.  

Totodată, din materialele dosarului rezultă că, prin acţiunea reconvenţională, 
ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL şi ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL, solicită anularea 
mărcii ŢEPEŞ   înregistrată pe numele titularului PP„Ceaicovschi &Co” SRL, pe 
motiv că denumirea acesteia se referă la domnitorului Vlad Ţepeş care este o 
personalitate istorică notorie pe teritoriul Republicii Moldova, fapt stabilit prin 
rezultatele sondajului de opinie publică efectuat de compania  „Opiconsulting 
Grup” SRL şi că în aşa caz, AGEPI urma să solicită acordul Guvernului sau a 
Ministerului Culturii pentru înregistrarea mărcii. 

Conform art. 22 alin. (1) lit.e) din Legea privind protecţia mărcilor, marca 
este declarată nulă în cazul cînd utilizarea mărcii poate aduce atingere unui drept 
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anterior ce ţine de imaginea sau de numele unei personalităţi notorii în Republica 
Moldova.  

Raportînd  cerinţele şi argumentele ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL şi 
ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL  la normele stabilite în art. 22 alin. (1) lit.e) din Legea 
privind protecţia mărcilor, instanţa de recurs conchide că, AGEPI nu este obligată 
prin Lege să ţină lista personalităţilor istorice de care urmează să se conducă în 
cadrul examinării semnului depus spre înregistrare, şi respectiv, obligaţia de a 
solicita acordul Guvernului sau a Ministerului Culturii pentru înregistrarea 
mărcilor. Mai mult ca atît, la materialele dosarului lipsesc probe  care ar demonstra 
cu certitudine faptul că, prin înregistrarea mărcii ŢEPEŞ,  ÎCS „Молдавский 
Стандарт”SRL şi ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL  le-a fost încălcat vre-un  drept şi că 
înregistrarea mărcii le-a adus atingere unui drept anterior ce ţine de imaginea sau 
de numele unei personalităţi notorii.  

În atare circumstanţe,  instanţa de recurs  reţine că, prima instanţă corect a 
ajuns la concluzia privind respingerea acţiunii reconvenţionale depuse de ÎCS 
„Молдавский Стандарт”SRL şi ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL împotriva PP 
„Ceaicovschi & Со” SRL, intervenient accesoriu Agenţia de Stat  pentru 
Proprietatea  Intelectuală  cu privire la anularea mărcii. 

Prin urmare, Colegul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie consideră hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 03 iunie 2013,   
legală,  emisă în rezultatul aprecierii  corecte a tuturor  probelor administrate în 
cauză în raport cu prevederile legii, iar argumentele recurentului invocate în 
cererea de recurs ca fiind neîntemeiate.  

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, hotărîrea 
primei instanţe este întemeiată  şi legală, iar argumentele invocate de către recurent 
sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie  ajunge la concluzia de a respinge  recursul  şi a menţine 
hotărîrea primei instanţe.  

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) CPC, Colegiul civil, 
comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie,  

 
d e c i d e 

 
Se respinge recursul declarat de către PP „Ceaicovschi & Со” SRL. 
Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 03 iunie 2013, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de PP „Ceaicovschi & Со” SRL 
împotriva ÎCS „Le Bridge Corporation Limited” SRL, ÎCS „Молдавский 
Стандарт”SRL, ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL, intervenient accesoriu Agenţia de Stat  
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pentru Proprietatea  Intelectuală cu privire la apărarea mărcii, interzicerea utilizării 
mărcii, încasarea prejudiciului material şi moral, şi acţiunea reconvenţională depusă 
de ÎCS „Молдавский Стандарт”SRL şi ÎCS „Зoлoтoй Aист” SRL împotriva PP 
„Ceaicovschi & Со” SRL, intervenient accesoriu Agenţia de Stat  pentru 
Proprietatea  Intelectuală  cu privire la anularea mărcii. 

Decizia este irevocabilă. 
Preşedintele completului, 
Judecătorul:                                                                 Svetlana Filincova 
Judecătorii:                                                                  
                                                                                    Svetlana Novac 
 
                                                                                    Galina Stratulat    
    
                                                                                    Iurie Bejenaru 
 
                                                                                    Ion Druţă   


