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prima instanţă: I. Secrieru                                                        dosarul nr. 2r-704-12 

 

 

    D E C I Z I E 

 

24 octombrie        2012                                                                         mun. Chişinău 

 

 

Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ  

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Valeriu Doagă      

Judecătorii  -  Iuliana Oprea, Ion Corolevschi  

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de ÎI „Zagorneanu Eugenia”, 
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ÎI „Zagorneanu 
Eugenia”  împotriva SA „COPILĂRIE”  cu privire la  anularea mărcii verbale 
„CRYSTAL” nr. 21695, data de depozit 2010.09.17, înregistrată pentru serviciile 
din clasa 43 - servicii de alimentaţie publică după SA „COPILĂRIE"  şi acţiunea 
înaintată de SA „COPILĂRIE" împotriva  ÎI „Zagorneanu Eugenia" cu privire la 
interzicerea utilizării mărcii „CRYSTAL",   împotriva hotărârii  Curţii de Apel 
Chişinău  din  25 mai   2012   

 

c o n s t a t ă 

La 13.02.2012 ÎI „Zagorneanu Eugenia”  a depus  cerere de chemare în judecată 

împotriva SA „COPILĂRIE”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)  cu privire la  anularea 

mărcii verbale „CRYSTAL” nr. 21695, data de depozit 2010.09.17, înregistrată 

pentru serviciile din clasa 43 - servicii de alimentaţie publică după SA 

„COPILĂRIE".  
În motivarea acţiunii ÎI „Zagorneanu Eugenia”  a indicat, că  pârâtul, SA 

„COPILĂRIE", în calitate de titular al mărcii verbale „CRYSTAL”  nr. 21695, 
data  de depozit 2010.09.17, înregistrată pentru serviciile din clasa 43 - servicii de 
alimentaţie publică, servicii prestate de bufete expres, servicii prestate de cafenele, 
servicii prestate de bufete cu autoservire, servicii de închiriere a garniturilor de 
albituri pentru masă şi veselă, servicii prestate de restaurante, servicii prestate de 
restaurante cu autodeservire, servicii de pregătire şi livrare a bucatelor la domiciliu, 
servicii prestate de baruri  a acţionat cu rea-credinţă solicitând înregistrarea mărcii 
„CRYSTAL” pentru serviciile menţionate. 

Consideră că, SA „COPILĂRIE" la momentul depunerii cererii de înregistrare 
a mărcii „CRYSTAL” ştia sau putea şti despre existenţa unei astfel de mărci,  care 
este promovată pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece marca „CRYSTAL” se 
promovează din anul 2009 pe saitul www.nunta.md, de  ÎI „Zagorneanu Eugenia", 
drept confirmare este informaţia prezentată de GROX-PLUS S.R.L., administrator 
al saitului, precum şi contractul pentru amplasarea informaţie pe sait. 

http://www.nunta.md/
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Din anul 2012 ÎI „Zagorneanu Eugenia" promovează serviciile prestate de 
Sala de ceremonii „CRISTAL” prin intermediul saitului www.cristal.md. 

Drept confirmare de acţiune cu rea-credinţă a titularului mărcii nr. 21695 
“CRYSTAL” poate fi faptul că, deoarece ÎI „Zagorneanu Eugenia", care mai mult 
de 2 ani activează în domeniul alimentaţiei publice şi prestează servicii în acest 
domeniu şi îşi plasează informaţie despre serviciile prestate pe saitul 
www.nunta.md. având un spaţiu de prestare în s. Corjova, r-nul  Criuleni, doar 
după obţinerea certificatului de înregistrare a mărcii „CRYSTAL”, titularul SA 
„COPILĂRIE" a aflat, că există un restaurant în localitatea Corjova, r-nul  
Criuleni, care îi încalcă drepturile la marca înregistrată. 

SA „COPILĂRIE" consideră, că consumatorii serviciilor din clasa 43, care 
deja cunosc Sala de ceremonii "CRISTAL"  şi există  mai bine de 2 ani din 
momentul înregistrării mărcii nr. 21695 după SA „COPILĂRIE", vor fi induşi în 
eroare doar din faptul,  că semnul înregistrat „CRYSTAL” serveşte pentru 
deosebirea serviciilor oferite. 

Mai mult ca atât,  SA „COPILĂRIE" cere demolarea imediată a inscripţiei de 
la intrarea în Sala de ceremonii. 

ÎI „Zagorneanu Eugenia”  consideră,  că pârâtul prin acţiunile sale cu rea-
credinţă, din momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii precum şi după 
obţinerea certificatului de înregistrare a mărcii privind protecţia mărcilor încearcă 
să blocheze activitatea ÎI „Zagorneanu Eugenia", care mai mult de 2 ani activează 
în domeniul alimentaţiei publice şi prestează servicii în acest domeniu  cunoscut 
sub numele de Sala de ceremonii „CRISTAL”.  

Astfel, pârâtul SA „COPILĂRIE" încălcând prevederile Legii nr. 38 din 
29.02.2008, înregistrând un semn în calitate de marcă, care se promova activ pe 
teritoriul Republicii Moldova, încearcă  să-şi demonstreze legalitatea acţiunilor 
sale ilegale. 

Dovadă că  pârâtul SA „COPILĂRIE" ştia  sau putea şti de existenţa semnului 
„CRYSTAL”  folosit de  Sala de ceremonii „CRISTAL” din s. Corjova, r-nul 
Criuleni, poate servi faptul, că SA „COPILĂRIE"  ca viitorul prestator de servicii 
în domeniu avea informaţie despre localurile care prestează astfel de servicii, 
deoarece doar după obţinerea certificatului de înregistrare a mărcii, titularul mărcii 
înregistrate a aflat de existenţa unei săli cu denumirea „CRISTAL” într-o localitate 
rurală. 

Consideră,  că  SA „COPILĂRIE" a acţionat cu rea-credinţă la momentul 
depunerii cererii de înregistrare a mărcii „CRYSTAL”, precum şi după 
înregistrarea acesteia, iar existenţa mărcii verbale nr. 21695 „CRYSTAL”  va crea 
riscul de confuzie a consumatorilor cu serviciile prestate de ÎI „Zagorneanu 
Eugenia". 

ÎI „Zagorneanu Eugenia”  solicită anularea mărci comerciale „CRYSTAL”  nr. 
21695 înregistrată pe numele SA „COPILĂRIE", ca fiind înregistrată contrar 
prevederilor legii din motivul acţionării cu rea-credinţă a acesteia. 

Prin  cererea de concretizare  II „Zagorneanu Eugenia"  a solicitat   declararea 
nulă a mărcii comerciale „CRYSTAL” nr. 21695, înregistrată pe numele titularului 
SA  „COPILĂRIE",  ca fiind înregistrată cu rea-credinţă,  declararea nulă  a 
deciziei  Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 01 iulie 2011 privind 
înregistrarea mărcii comerciale „CRYSTAL" pe numele SA „COPILĂRIE",  
încasarea cheltuielilor de judecată din contul SA „COPILĂRIE"  în beneficiul ÎI 

http://www.cristal.md/
http://www.nunta.md/
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„Zagorneanu Eugenia" în sumă de 3000 lei, suportate cu titlu de onorariu pentru 
avocat. 

La 17 februarie 2012 SA „COPILĂRIE" a depus cerere de chemare în 
judecată împotriva  ÎI „Zagorneanu Eugenia" cu privire la interzicerea utilizării 
mărcii „CRYSTAL". 

în motivarea acţiuni SA „COPILĂRIE"  a indicat că, în fapt, Societatea pe 
Acţiuni „COPILĂRIE” este titularul mărcii cu semnul "CRYSTAL" si are dreptul 
exclusiv asupra acesteia, conform art. 9 alin.(1) a Legii privind protecţia mărcilor 
nr. 38-XVI din 29.02.2008, obţinând de la Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Intelectuala (AGEPI) certificatul de înregistrare a mărcii nr. 21695 din 17.09.2010 
pe un termen de 10 ani, pîna la data de 17.09.2020. 

Semnul „CRYSTAL” serveşte deosebirea serviciilor oferite conform 
clasificatorului 43 cum se prevede în certificatul de înregistrare a mărcii 
(serviciilor de alimentaţie publica; serviciilor prestate de bufete expres; servicii 
prestate de cafenele... şi altele după clasificator descrise în certificatul de 
înregistrare a mărcii nr. 21695). 

ÎI „Zagorneanu Eugenia” fără consimţământul titularului mărcii, utilizează 
ilegal în activitatea sa comerciala, oferind servicii de alimentaţie publica marca 
„CRYSTAL”, afişând denumirea la intrarea în Sala de ceremonii „CRISTAL” din  
s. Corjova, r-nu1 Criuleni  şi în domeniul de bucate, oferind servicii după 
clasificatorul 43 (servicii de alimentaţie publica...), prin aceasta utilizează fără 
consimţământul SA „COPILĂRIE” - titularul mărcii protejate sau a unui semn 
care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrata si a identităţii ori 
similitudinii serviciilor acoperite de marcă, generează riscul de confuzie în recepţia 
consumatorului, riscul de confuzie include si riscul de asociere între semn si 
marcă. 

In adresa ÎI „Zagorneanu Eugenia” (sala de ceremonii „CRISTAL”) a fost 
înaintata pretenţia nr. 03/01 din 24.01.2012, de a înceta încălcarea dreptului 
exclusiv asupra mărcii „CRYSTAL”, proprietate a SA „COPILĂRIE”, apărată prin 
lege, dar răspuns pîna în prezent nu a primit. 

SA „COPILĂRIE" solicită  admiterea acţiunii, interzicerea ÎI «Zagorneanu 
Eugenia» (sala de ceremonii „CRISTAL”) oferirea ori prestarea serviciilor sub 
semnul „CRYSTAL", utilizarea acestui semn pe documentele de afaceri şi în 
publicitate. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 25 mai  2012  s-a  respins ca fiind 
nefondată acţiunea la cererea de chemare în judecată înaintată de ÎI „Zagorneanu 
Eugenia" împotriva  SA „COPILĂRIE", intervenient accesoriu Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) cu privire la 
anularea mărcii verbale „CRYSTAL” nr. 21695, data de depozit 2010.09.17, 
înregistrată pentru serviciile din clasa 43 - servicii de alimentaţie publică după SA 
„COPILĂRIE". 

S-a  admis  integral acţiunea la cererea de chemare în judecată înaintată de SA 
„COPILĂRIE" împotriva  ÎI „Zagorneanu Eugenia" cu privire la interzicerea 
utilizării mărcii „CRYSTAL". 

S-a interzis ÎI „Zagorneanu Eugenia" utilizarea mărcii verbale „CRYSTAL” 
nr. 21695, data de depozit 2010.09.17, înregistrată pentru serviciile din clasa 43 -
servicii de alimentaţie publică după SA „COPILĂRIE". 
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ÎI „Zagorneanu Eugenia”  a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe, 

solicitând admiterea recursului, casarea  hotărîrii  primei instanţe  cu pronunţarea 

unei noi hotărâri privind admiterea acţiunii înaintate de ÎI „Zagorneanu Eugenia”.   

 În motivarea recursului a indicat, că  prima instanţă  nu a elucidat pe  deplin  

circumstanţele cauzei. 

Reprezentantul ÎI „Zagorneanu Eugenia”, Briceag Andrei, în şedinţa de  

judecată  a instanţei de recurs a  susţinut recursul declarat, solicitând  admiterea 

recursului, casarea  hotărîrii  primei instanţe  cu pronunţarea unei noi hotărâri 

privind admiterea acţiunii înaintate de ÎI „Zagorneanu Eugenia”.   

Reprezentantul SA „COPILĂRIE” Dodon Ion, în şedinţa de  judecată a 

instanţei de curs a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei 

instanţe.  

 Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru  Proprietatea  Intelectuală a Republicii 

Moldova Ciuş Doina în şedinţa de  judecată a instanţei de curs a solicitat 

respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe.    

Audiind  reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil 

comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră, că 

recursul urmează a fi respins din următoarele motive.  

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit.a) Cod de procedură civilă, instanţa de 

recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină 

hotărîrea primei instanţe. 
În şedinţa de judecată s-a constatat, că recurentul, ÎI „Zagorneanu Eugenia” a 

solicitat   declararea nulă a mărcii comerciale „CRYSTAL" nr. 21695, înregistrată 
pe numele titularului SA „COPILĂRIE", ca fiind înregistrată cu rea-credinţă, 
declararea nulă a deciziei  Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 01 
iulie 2011 privind înregistrarea mărcii comerciale „CRYSTAL" pe numele SA 
„COPILĂRIE",  încasarea cheltuielilor de judecată din contul SA „COPILĂRIE"  
în beneficiul ÎI „Zagorneanu Eugenia" în sumă de 3000 lei, suportate cu titlu de 
onorariu pentru avocat. 

Intimatul SA „COPILĂRIE” a solicitat de a interzice ÎI «Zagorneanu 
Eugenia» (sala de ceremonii «CRISTAL») oferirea ori prestarea serviciilor sub 
semnul "CRYSTAL", utilizarea acestui semn pe documentele de afaceri şi în 
publicitate. 

Prima instanţă a   respins  ca fiind nefondată acţiunea la cererea de chemare în 
judecată înaintată de ÎI „Zagorneanu Eugenia" către SA „COPILĂRIE", 
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova (AGEPI), cu privire la anularea mărcii verbale „CRYSTAL” nr. 21695, 
data de depozit 2010.09.17, înregistrată pentru serviciile din clasa 43 - servicii de 
alimentaţie publică după SA „COPILĂRIE"  şi a admis integral acţiunea la cererea 
de chemare în judecată înaintată de SA „COPILĂRIE" către ÎI „Zagorneanu 
Eugenia" cu privire la interzicerea utilizării mărcii „CRYSTAL". A interzis ÎI 
„Zagorneanu Eugenia" utilizarea mărcii verbale „CRYSTAL”  nr. 21695, data de 
depozit 2010.09.17, înregistrată pentru serviciile din clasa 43-servicii de 
alimentaţie publică după SA „COPILĂRIE". 

Instanţa de recurs consideră, că prima instanţă corect a  admis  cerinţele 
înaintate de SA „COPILĂRIE", deoarece cu certitudine s-a constatat,  că la data de 
17.09.2010 SA „COPILĂRIE" a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
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Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) cererea de înregistrare a mărcii verbale 
„CRYSTAL”  cu numărul depozitului 027827 pentru serviciile clasei 43 - servicii 
de alimentaţie publică; servicii prestate de bufete expres; servicii prestate de 
cafenele; servicii prestate de bufete cu autoservire; servicii de închiriere a 
garniturilor de albituri pentru masă şi veselă; servicii prestate de restaurante; 
servicii prestate de restaurante cu autoservire; servicii de pregătire şi livrare a 
bucatelor la domiciliu; servicii prestate de baruri, conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. 

In urma examinării semnului depus spre înregistrare nu au fost depistate 
careva drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. 

 La fel, după publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială 
(BOPI) nr. 12/2010 nicio persoană terţă nu a contestat înregistrarea mărcii. 

La data de 01.07.2011 a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii, iar la data 
de 01.08.2011 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii  verbale 
„CRYSTAL” nr. 21695 pentru serviciile clasei 43, pe numele titularului SA 
„COPILĂRIE".  

Astfel, toate  acţiunile AGEPI ce ţin de examinarea cererii şi înregistrarea 
mărcii au fost realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 privind 
protecţia mărcilor (în continuare - Legea nr. 38/2008). 

Conform art. 41 alin.(1) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, în 
termen de 6 luni de la publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de fond a 
acesteia în vederea respectării condiţiilor de protecţie a mărcii. 

Alineatul  (3) aceiaşi Lege prevede, că în funcţie de rezultatele examinării de 
fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în parte, ori 
de respingere a cererii de înregistrare a mărcii şi o notifică solicitantului în termen 
de o lună de la data adoptării. Orice decizie privind cererile de înregistrare a 
mărcilor poate fi contestată de către părţi în termen de 2 luni de la data primirii ei 
sau de către persoanele terţe care deţin informaţia referitor la înregistrarea mărcii - 
în termenul cuprins între data emiterii deciziei şi data înregistrării mărcii. 

Conform art. 83 alin.(2) al Legii nr. 38/2008, Comisia de contestaţii a AGEPI 
soluţionează litigiile privind contestarea deciziilor emise de subdiviziunile AGEPI. 
Hotărârea Comisiei de contestaţii poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău în 
termenele prevăzute de lege (art. 48 alin.(4) din Legea nr. 38/2008). 

Alineatul  (1) aceiaşi Lege prevede, că litigiile care apar la aplicarea legii 
respective se soluţionează de Comisia de contestaţii a AGEPI, de Curtea de Apel 
Chişinău sau de un arbitraj specializat. 

În conformitate cu  art. 33 alin. (1) lit. b) Cod de procedură civilă,  Curtea de 
Apel Chişinău, ca instanţă de drept comun judecă în primă instanţă litigiile din 
domeniul proprietăţii intelectuale privind contestarea hotărârilor Comisiei de 
contestaţii a AGEPI,  emise în litigiile din domeniul protecţiei proprietăţii 
intelectuale. 

Astfel, SA „COPILĂRIE” este titularul mărcii cu semnul "CRYSTAL" si are 
dreptul exclusiv asupra acesteia, conform art. 9 alin.(1) a Legii privind protecţia 
mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, obţinând de la Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Intelectuala (AGEPI) certificatul de înregistrare a mărcii nr. 21695 din 
17.09.2010 pe un termen de 10 ani, pîna la data de 17.09.2020. 

Semnul „CRYSTAL” serveşte deosebirea serviciilor oferite conform 
clasificatorului 43 cum se prevede în certificatul de înregistrare a mărcii 
(serviciilor de alimentaţie publica; serviciilor prestate de bufete expres; servicii 
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prestate de cafenele... şi altele după clasificator descrise în certificatul de 
înregistrare a mărcii nr. 21695). 

II „Zagorneanu Eugenia” fără consimţământul titularului mărcii, utilizează 
ilegal în activitatea sa comerciala, oferind servicii de alimentaţie publica, marca 
„CRYSTAL”, afişând denumirea la intrarea în Sala de ceremonii  ”CRISTAL”  s. 
Corjova, r-nu1 Criuleni  şi în domeniul de bucate, oferind servicii după 
clasificatorul 43 (servicii de alimentaţie publica...), prin aceasta utilizează fără  
consimţământul SA  „COPILĂRIE”  - titularului mărcii protejate sau a unui semn 
care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrata si a identităţii ori 
similitudinii serviciilor acoperite de marcă, generează riscul de confuzie în recepţia 
consumatorului, riscul de confuzie include si riscul de asociere între semn si 
marcă. 

Semnul „CRYSTAL” serveşte deosebirea serviciilor oferite conform 
clasificatorului 43 cum se prevede în certificatul de înregistrare a mărcii 
(serviciilor de alimentaţie publica; serviciilor prestate de bufete expres; servicii 
prestate de cafenele... şi altele după clasificator descrise în certificatul de 
înregistrare a mărcii nr. 21695). 

In adresa ÎI „Zagorneanu Eugenia” (Sala de ceremonii „CRISTAL”) a fost 
înaintata pretenţia nr. 03/01 din 24.01.2012 de a înceta încălcarea dreptului 
exclusiv asupra mărcii „CRYSTAL”,   proprietate a SA  „COPILĂRIE”, apărată 
prin lege, dar răspuns nu a parvenit. 

Conform art. 21 alin.(1)  lit. b) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, 
marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul 
depunerii cererii de înregistrare a mărcii, ştia sau putea şti despre existenţa, 
inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de 
origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de 
promovare. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine 
cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care 
generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează 
marca doar în scop de blocaj. 

La caz, SA „COPILĂRIE" a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) cererea de înregistrare a mărcii verbale 
„CRYSTAL” cu numărul depozitului 027827 pentru serviciile clasei 43 - servicii 
de alimentaţie publică; servicii prestate de bufete expres; servicii prestate de 
cafenele; servicii prestate de bufete cu autoservire; servicii de închiriere a 
garniturilor de albituri pentru masă şi veselă; servicii prestate de restaurante; 
servicii prestate de restaurante cu autoservire; servicii de pregătire şi livrare a 
bucatelor la domiciliu; servicii prestate de baruri, conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, cu bună-
credinţă.  

La data depunerii cererii menţionate nu au fost stabilite careva impedimente 
pentru a refuza înregistrarea mărcii. 

Instanţa de recurs consideră, că prima  instanţă corect a respins cerinţele 
înaintate de recurent, deoarece în cadrul şedinţei de judecată   acesta nu a prezentat 
probe veridice care confirmă,  că SA „COPILĂRIE" a depus la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) cererea de 
înregistrare a mărcii verbale „CRYSTAL” cu numărul depozitului 027827 pentru 
serviciile clasei 43  cu rea credinţă şi anume că acesta ştia sau putea şti despre 
existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în 
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ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel 
de promovare, sau dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care 
generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează 
marca doar în scop de blocaj. 

Argumentele recurentului  precum că, prima instanţă  nu a elucidat pe  deplin  

circumstanţele cauzei  nu pot fi reţinute, deoarece sunt declarative şi nu au suport 

legal.  

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

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar  temeiurile invocate de  recurent  sunt  

neîntemeiate, Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie  ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine 

hotărârea primei instanţe.     

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a), art. 419  Cod de procedură civilă, 

Colegiul civil  comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie 

 

d e c i d e  

 

Se respinge recursul declarat de  ÎI „Zagorneanu Eugenia”.   

Se menţine hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 25 mai  2012, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ÎI „Zagorneanu Eugenia”  

împotriva SA „COPILĂRIE”  cu privire la  anularea mărcii verbale „CRYSTAL”  

nr. 21695, data de depozit 2010.09.17, înregistrată pentru serviciile din clasa 43 - 

servicii de alimentaţie publică după SA „COPILĂRIE"  şi acţiunea înaintată de SA 

„COPILĂRIE"  împotriva  ÎI „Zagorneanu Eugenia" cu privire la interzicerea 

utilizării mărcii „CRYSTAL".    

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                                     Valeriu Doagă 

 

Judecătorii                                                                                         Iuliana Oprea 

 

                                                                                                           Ion Corolevschi  

 


