
Dosarul nr. 2-189/2011 

H O T Ă R Â R E 
În numele legii 

 
13 martie 2012                                                                        mun. Chişinău 

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău (în prima instanţă) 

 

Având în componenţa sa: 

Preşedintele şedinţei de judecată                                            A. Gavrili ţa 

Grefierul                                                                                  O. Stavila 

Examinînd în şedinţă publică pricina civila la cererea de chemare în judecată 

depusă de către Jurnal de Chişinău Plus SRL împotriva lui Alexandru Bostan, 

intervenienţi accesori Întreprinderea de Stat MoldData şi Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală privind apărarea drepturilor asupra mărcii,- 

a  c o n s t a t a t: 

Directorul general al SRL Jurnal de Chişinău Plus, Adrian Gîţu, s-a adresat cu 

acţiune în instanţa de judecată împotriva lui Alexandru Bostan, intervenienţi 

accesori Întreprinderea de Stat MoldData şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, solicitînd interzicerea utilizării mărcii „apropo.md” de către pîrît şi 

obligarea Întreprinderii de Stat MoldData să acorde domenul „apropo.md” 

Societăţii cu Răspundere Limitată Jurnal de Chişinău Plus. 

În motivarea acţiunii a indicat, că prin Certificatul de înregistrare a mărcii 

nr.20490 marca „apropo.md” le aparţine pe termen de 10 ni, începînd cu 

11.11.2009. 

Încercînd să valorifice marca şi să obţină domenul „apropo.md” au fost 

informaţi de ÎS MoldData, că acest domen este înregistrat după Alexandru Bostan. 

Consideră, că valorificarea mărcii care le aparţine „apropo.md” de către o 

persoană terţă, fără acordul dînşilor şi în lipsa unui contract de cesiune, le aduce 

atingere dreptului de a valorifica şi de a utiliza marca nominalizată, fapt care 

necesita a fi sistat, apelînd la protecţia judecătorească. 



Mai invocă reclamantul, că conform prevederilor art.6 din Legea privind 

protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008 titular al mărcii este persoana fizică 

sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia 

marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobîndite prin 

înregistrarea mărcii în  Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de 

protecţie – certificatul de înregistrare a mărcii. 

Conform prevederilor 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 

marca comercială care-i aparţine. Totodată, poate fi cerută o despăgubire 

rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvârşite după 

publicarea cererii de înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea 

înregistrării mărcii. Instanţa judecătorească sesizată să se ocupe de cazul respectiv 

nu poate să decidă în fond atîta timp, cît datele referitoare la înregistrarea mărcii nu 

au fost publicate. 

Menţionează reclamantul, că reieşind din prevederile articolul 61 din Legea 

privind protecţia mărcilor, titularul mărcii este în drept să iniţieze acţiune în 

instanţa judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime. Persoana 

ale cărei drepturi sunt încălcate poate să ceară instanţei judecătoreşti apărarea 

drepturilor în termenul de prescripţie extinctivă, stabilit conform legii şi care nu va 

fi mai mic de 3 ani. Persoana îndreptăţită poate cere, pînă la soluţionarea acţiunii 

depuse în instanţa de judecată, aplicarea măsurilor asigurătorii. 

În temeiul art. 72 din Legea privind protecţia mărcilor, la cererea părţii lezate, 

pîrîtul, care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună ştiinţă sau avînd 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. În cazul cînd a 

comis o încălcare din neştiinţă sau fără a avea motive rezonabile de a şti acest 

lucru, contravenientul se obligă să recupereze beneficiile ratate sau pagubele aduse 

titularului de drepturi, stabilite conform legii. 



Consideră că, cele relevate demonstrează atentarea inadmisibilă asupra 

drepturilor SRL Jurnal de Chişinău Plus, deoarece această adresă de domen 

„apropo.md” este utilizată de pîrît tendenţios, cu cauzarea de prejudicii imaginii 

companiei. 

Reprezentantul reclamantului SRL Jurnal de Chişinău în baza procurii 

Dumitru Pavel în şedinţa de judecată a susţinut cererea de chemare în judecată şi a 

solicitat admiterea acesteia ca fiind întemeiată. 

Pîrîtul Alexandru Bostan în şedinţa de judecată a solicitat respingerea cererii 

de chemare în judecată ca nefiind întemeiată, explicînd instanţei, că la adresa de 

internet www.apropo.md activează un site pe parcursul a doi ani de zile şi în 

această perioadă nu i-a fost cauzat nici un prejudiciu reclamantului. 

Pe adresa „apropo.md” nu se desfăşoară nici o activitate comercială, care ar 

putea fi suspendată, este doar numărul de telefon al său, care permite autorităţilor 

să-l contacteze, ceea ce nicidecum nu poate aduce atingere drepturilor 

reclamantului. Totodată, adresa de internet www.apropo.md, precum şi marca 

comercială „apropo.md” nu au nici o legătură una cu alta, deoarece noţiunile de 

domen şi marcă comercială nu sunt identice. Astfel, faptul deţinerii domenului 

www.apropo.md nu aduce atingere drepturilor reclamantului de a valorifica marca 

comercială conform cu clasificarea atribuită. 

A mai menţionat pîrîtul, că la data de 16.03.2009 dînsul a încheiat cu ÎS 

„MoldData” contractul de prestări servicii de înregistrare şi menţinere de domenii 

în zona .MD nr.57212963 prin care dînsul a obţinut în folosinţă domenul de nivelul 

doi www.apropo.md. La o dată ulterioară, reclamantul a înregistrat marca 

comercială apropo.md cu nr. 20490 pentru clasa 38 (telecomunicaţii) cu începere 

de la 11.11.2009. 

Consideră neîntemeiate argumentele reprezentantului reclamantului precum 

că, marca comercială pe care o deţine î-i conferă un drept absolut asupra tuturor 

utilizărilor sintagmei apropo.md, deoarece reieşind din certificatul de înregistrare 

nr. 20490 anexat la dosar, reclamantul a înregistrat marca comercială doar la clasa 

38 (telecomunicaţii). 



Mai invocă pîrîtul, că conform Regulamentului privind procedura de 

depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, atribuirea claselor la înregistrarea 

mărcii comerciale se efectuează în conformitate cu „Aranjamentul de la Nisa 

privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 

mărcilor”. Conform Aranjamentului de la Nisa, clasa 38 (telecomunicaţii) 

corespunde cu următoarele servicii: emisii radio, emisii tv, televiziune prin cablu, 

comunicare prin telegrame, comunicare prin telefon, servicii de telefonie mobilă, 

expedierea mesajelor, agenţii de presă, transmiterea prin computer a textelor şi 

imaginilor, expedierea scrisorilor. 

Dînsul, însă, nu prestează nici unul din aceste servicii şi nu împiedică 

reclamantului să folosească marca comercială pentru prestarea acestor servicii. 

Consideră că, este posesor de bună-credinţă şi foloseşte domenul de internet 

www.apropo.md în temeiul contractului de prestări servicii, încheiat între pârât şi 

ÎS „MolData” la 16.03.2009 iar cererea pentru înregistrarea mărcii comerciale a 

fost depusă de reclamant abia la 11.11.2009, astfel că era în imposibilitate să 

cunoască intenţia reclamantului de a înregistra marca comercială apropo.md. 

Dînsul nu desfăşoară nici o activitate comercială în care să utilizeze marca 

comercială apropo.md şi nici nu foloseşte adresa de internet www.apropo.md 

pentru a atrage utilizatori de internet, deoarece la această adresă se află datele sale 

de contact şi nici odată nu a încercat să transmită dreptul său de posesie către terţe 

persoane, acţiunile sale nefiind în nici un fel îndreptate contra afacerii 

reclamantului. 

Consideră pretenţiile reclamantului drept neîntemeiate şi lipsite de suport 

legal şi probatoriu, care urmează a fi respinse integral. 

Reprezentanţii intervenienţilor accesorii – Întreprinderea de Stat MoldData – 

Corman Cătălin şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – Sibov Liviu în 

şedinţa de judecată au solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca 

nefiind întemeiată. 

Totodată, reprezentantul Agenţiei de Stat pentru proprietatea Intelectuală a 

mai menţionat că, Marca verbală „apropo.md” nr. 20490 din 11.11.2009 este 



înregistrată pe numele titularului Jurnal de Chişinău Plus SRL, st. Valea Dicescu 

nr. 7, ap. 2, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova, pentru produsele din clasa 38 

– telecomunicaţii. 

Sub aspectul proprietăţii intelectuale, la examinarea litigiului privind anularea 

înregistrării unui nume de domen în temeiul deţinerii înregistrării unei mărci 

identice urmează a fi luate în consideraţie următoarele aspecte. 

Reclamantul, Jurnal de Chişinău Plus SRL este titularul mărcii nr.20490 

„apropo.md” ce beneficiază de protecţie începînd cu 11.11.2009 pentru serviciile 

din clasa 38 – telecomunicaţii. 

În conformitate cu art. 9 alin. (1) lit. (b) al legii Nr. 38-XVI 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 care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca 

înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de 

semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul 

de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă. Pîrîtul, Alexandru 

Bostan, este titularul numelui de domen „apropo.md” începînd cu data de 

16.03.2009. 

Astfel, reieşind din prevederile art.9 din Legea nr.38/1008, instanţa de 

judecată urmează să constate identitatea ori similitudinea cu marca înregistrată, 

identitatea sau similitudinea produselor sau serviciilor acoperite de numele de 

domen şi de marcă, precum şi riscul de confuzie în percepţia consumatorului. De 

asemenea, la aprecierea circumstanţelor litigiului poate fi luat în consideraţie dacă 

părţile au avut relaţii comerciale sau alte raporturi juridice; gradul de cunoaştere de 

către consumatori a mărcii şi numelui de domen, etc. 

Reprezentantul Întreprinderii de Stat MoldData a invocat că, pretenţiile 

reclamantului privind interzicerea utilizării mărcii „apropo.md” de către Alexandru 

Bostan şi obligarea Întreprinderii de Stata MoldData să acorde domenul 

„apropo.md” Societăţii cu Răspundere Limitată Jurnal de Chişinău Plus sunt 

neîntemeiate, menţionînd că, la judecarea pricinii nu s-a stabilit faptul că, pîrîtul 



Alexandru Bostan a acţionat cu rea-credinţă la alegerea numelui de domen 

www.apropo.md şi că a înregistrat acest domen în scopul ca în viitor să-l vîndă sau 

să-l închirieze deţinătorului mărcii sau de a perturba activitatea economică a 

deţinătorului mărcii sau prin folosirea domenului ultimul în mod intenţionat a 

încercat să atragă utilizatorii reţelei de internet pe pagina domenului în cauză prin 

cererea unei confuzii între marcă şi domen cu scopul obţinerii foloaselor 

financiare. 

Audiind explicaţiile reprezentanţilor părţilor şi examinînd în cumul probele 

administrate la materialele dosarului în raport cu argumentele invocate în cererea 

de chemare în judecată, instanţa consideră că, cererea de chemare în judecată este 

neîntemeiată şi urmează a fi respinsă integral din următoarele considerente. 

Din materialele pricinii se constată că, că la data de 16.03.2009 între pîrîtul 

Alexandru Bostan (beneficiar) şi Întreprinderea de Stat „MoldData” (furnizor) a 

fost încheiat Contractul nr. 57212963 de prestări servicii de înregistrare şi 

menţinere de domenii în zona .MD, prin care pîrîtul a obţinut în folosinţă domenul 

de nivelul doi www.apropo.md   iar reclamantul Jurnal de Chişinău Plus SRL a 

înregistrat marca comercială apropo.md cu nr. 20490 pentru clasa 38 

(telecomunicaţii) cu începere de la 11.11.2009. 

Pct. 1.4 al Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domenul de 

nivel superior .md al Agenţiei Naţionale pentru Relementare în Telecomunicaţii 

din 28.08.2000 defineşte domenul de nivelul doi drept „nume de domen de nivelul 

doi în domenul de nivel superior .md, adresa cărui în Internet este în forma 

www.nwme.md. 

Astfel, numele de domen în sensul legii reprezintă un nume simbolic, care 

este o denumire unică. Numele deplin al domenului este alcătuit din mai multe 

nume ale domenului, care se despart prin puncte. 

La fel, Concepţia sistemului informaţional automatizat Registrul resurselor şi 

sistemelor informaţionale de stat defineşte termenul domen ca „parte a structurii 

ierarhice de adrese în Internet”. 



Art. 2 al. (1) al Legii nr.38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, 

defineşte drept marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte 

la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele 

ale altor persoane fizice sau juridice. 

Din conţinutul acestor norme se constată că, noţiunile de domen şi marcă 

comercială nu sunt identice, or, serviciile protejate prin înregistrarea mărci de 

reclamant nu au nici o legătură cu numerele de domen www.apropo.md, numele de 

domen şi marca comercială fiind două obiecte diferite, care au la bază cadrul 

juridic de reglementare diferit şi, respectiv, diferite limite de protecţie. 

Instanţa consideră drept neîntemeiate argumentele reprezentantului 

reclamantului precum că, adresă de domen „apropo.md” este utilizată de pîrît 

tendenţios, cu cauzarea de prejudicii imaginii companiei, ceea ce demonstrează 

atentarea inadmisibilă asupra drepturilor SRL Jurnal de Chişinău Plus, referindu-se 

la prevederilor art.9 din Legea privind protecţia mărcilor, conform cărora 

înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia, care este în 

drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială marca comercială 

care-i aparţine. 

În acest sens instanţa reţine că, simpla posesie a domenului www.apropo.md 

nu poate fi asimilată cu activitate comercială, care, de fapt, este un gen de activitate 

economică desfăşurată de persoane fizice şi juridice, constînd în vînzarea-

cumpărarea mărfurilor, fabricarea şi comercializarea produselor, prestarea de 

servicii. 

Totodată art. 9 al Legii privind protecţia mărcilor stipulează exhaustiv 

semnele şi acţiunile interzise, astfel, (1) înregistrarea mărcii conferă titularului 

dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor 

să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţămîntul său: un semn identic 

cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care marca este 

înregistrată; un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca 

înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de 

semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul 



de confuzie include şi riscul de asociere între semn de marcă; un semn identic ori 

similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de cele pentru care marca 

este înregistrată cînd aceasta din urmă a dobîndit un renume în Republica 

Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, 

profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere 

acestora, (2) în aplicarea alin.(1), titularul mărcii poate cere să fie interzise 

următoarele acţiuni ale terţilor: aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, 

precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale; 

oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în 

aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; 

importul sau exportul produselor sub acest semn; utilizarea semnului pe 

documentele de afaceri şi în publicitate; multiplicarea, stocarea sau 

comercializarea semnului în scopurile menţionate la lit.a)-d). 

Însă, după cum se constată, pîrîtul nu se află nici în una din situaţiile expuse în 

această normă, atît din cauză că nu desfăşoară activitate comercială, cît şi pentru că 

nu foloseşte un semn, ci posedă un nume de domen, care este doar o parte a 

structurii ierarhice de adrese în Internet. 

Instanţa mai reţine că, numele de domen nu se regăseşte în legislaţia în 

vigoare în calitate de obiect de proprietate intelectuală, nu poartă funcţie de 

individualizare a persoanei juridice, de produsele sau serviciile altei persoane fizice 

sau juridice, nu deţine de semnul de noutate, creaţie individuală sau originală, cu 

toate că domenul poartă semnul de neimitabilitate în urma specificului de 

construirea tehnică a numelor de domen în Internet. Domenul poartă sarcina de 

identificarea resursului informaţional în Internet. Astfel, numele de domen nu 

poartă semnele suficiente pentru caracterizarea lui ca obiect al proprietăţii 

intelectuale. 

Nu pot fi considerate drept justificate nici afirmaţiile reprezentantului 

reclamantului precum că, marca comercială pe care o deţine îi conferă un drept 

absolut asupra tuturor utilizărilor sintagmei apropo.md, or, reieşind din certificatul 

de înregistrare nr. 20490, reclamantul a înregistrat marca comercială doar la clasa 



38 (telecomunicaţii) iar legea prevede expres, că certificatul de înregistrare a 

mărcii confirmă prioritatea mărcii, precum şi dreptul exclusiv al titularului asupra 

mărcii pentru produsele şi serviciile indicate în certificate. 

Conform Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi 

înregistrare a mărcilor, atribuirea claselor la înregistrarea mărcii comerciale se 

efectuează în conformitate cu Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea 

internaţională a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. (Hotărîrea 

Parlamentului nr. 1251 din 10.07.1997 pentru aderarea Republicii Moldova la 

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi 

serviciilor în scopul înregistrării mărcilor). 

Potrivin Aranjamentului de la Nisa, clasa 38 (telecomunicaţii) corespunde cu 

următoarele servicii: emisii radio, emisii tv, televiziune prin cablu, comunicare prin 

telegrame, comunicare prin telefon, servicii de telefonie mobilă, expedierea 

mesajelor, agenţii de presă, transmiterea prin computer a textelor şi imaginilor, 

expedierea scrisorilor. 

La judecarea pricinii nu s-a stabilit că, pîrîtul Alexandru Bostan prestează vre-

unul din aceste servicii şi, prin urmare, nu împiedică reclamantul să folosească 

marca comercială pentru prestarea acestor servicii, din care considerente, 

pretenţiile reclamantului, care este titular al mărcii pentru o singură clasă, privind 

interzicerea utilizării mărcii „apropo.md” de către pîrît, sunt neîntemeiate. 

Potrivit explicaţiilor reprezentantului AGEPI, este posibilă înregistrarea a cel 

puţin încă 44 de mărci comerciale similare celei a reclamantului pentru fiecare din 

clasele disponibile, cum ar fi, spre exemplu, educaţie (41), servicii juridice (45) sau 

instrumente muzicale (15). Înregistrarea mărcilor comerciale identice, dar pentru 

clase de produse şi servicii diferite este pe larg răspîndită şi anume din acest 

considerent art. 9 al legii privind protecţia mărcilor conţine la alin. (1) expresia 

„pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată”, 

deoarece folosirea mărcii identice pentru produse şi/sau servicii diferite nu 

constituie o încălcare. Spre exemplu, conform Bazei de date AGEPI există cel 

puţin 15 mărci comerciale „PRIMA”, atribuite diferitor titulari şi folosite pentru 



diferite clase (marca nr. 16986: 02 – vopsele; marca nr. 11605: 05 – pesticide; 

marca nr. 4023: 18 – piele naturală). 

Cu referire la pretenţiile reclamantului ce ţin de obligarea Întreprinderii de 

Stat MoldData să acorde domenul „apropo.md” Societăţii cu Răspundere Limitată 

Jurnal de Chişinău Plus, instanţa menţionează că, conform art. 9 alin. (1) Cod 

Civil, buna-credinţă se rezumă pînă la proba contrară iar art. 307 al. (1) Cod Civil 

stabileşte că, este considerată posesor de bună-credinţă persoana care posedă 

legitim sau care se poate considera îndreptăţită să posede în urma unei examinări 

diligente, necesare în raporturile civile, a temeiurilor îndreptăţirii sale. Buna-

credinţă este prezumată. 

Potrivit prevederilor art. 310 lin. (1) Cod Civil, posesorului legitim nu i se 

poate înainta cerere de predare a bunului, or, la judecarea pricinii nu s-a stabilit 

faptul că, pîrîtul Alexandru Bostan a acţionat cu rea-credinţă la alegerea numelui 

de domen www.apropo.md şi că a înregistrat acest domen în scopul ca în viitor să-l 

vîndă sau să-l închirieze deţinătorului mărcii sau de a perturba activitatea 

economică a deţinătorului mărcii sau prin folosirea domenului ultimul în mod 

intenţionat a încercat că atragă utilizatorii reţelei de internet pe pagina domenului 

în cauză prin crearea unei confuzii între marcă şi domen cu scopul obţinerii 

foloaselor financiare. 

Reprezentantul reclamantului în şedinţa de judecată nu a prezentat nici careva 

probe admisibile şi pertinente cazului că, pîrîtul prin folosirea numelui de domen 

www.apropo.md, înregistrat şi menţinut de acesta, i-ar fi cauzat SRL Jurnal de 

Chişinău Plus  careva prejudiciu. 

Astfel, avînd în vedere că domenul www.apropo.md se află în posesia lui 

Alexandru Bostan de la 16.03.2009 iar marca comercială apropo.md a fost 

înregistrată la 11.11.2009, adică la aproape 8 luni din momentul înregistrării 

domenului www.apropo.md, se deduce concluzia, că pîrîtul este un posesor de 

bună credinţă şi nu poate fi obligat să renunţe la domenul www.apropo.md. 

Instanţa de judecată mai reţine că, pe parcursul examinării pricinii, 

reprezentantul reclamantului SRL Jurnal de Chişinău Plus, în scopul de a-şi 



justifica afirmaţia precum că ar fi avut intenţia să înregistreze marca comercială 

apropo.md anterior încheierii contractului între pârâtul Alexandru Bostan şi ÎS 

„MolData” la 16.03.2009, a prezentat o pagină din ziarul Jurnal de Chişinău din 

05.03.2009 în care apare şi cuvântul „Apropo”, însă fără „.md”. 

Însă, la 17.03.2009 în acelaşi ziar, apare scris cu aceeaşi grafică şi aceleaşi 

litere „Apropo, ediţia de joi a Jurnalului se transformă”. Astfel, cuvîntul „Apropo” 

din ziarul din 17.03.2009 reprezintă începutul propoziţiei publicate complet la 

17.03.2009, ceea ce denotă faptul, că reclamantul nu a planificat înregistrarea 

mărcii comerciale apropo.md anterior încheierii contractului între pârâtul 

Alexandru Bostan şi ÎS „MolData” la 16.03.2009. 

Astfel, rezultă că, pârâtul nu a ştiut şi nici nu a putut cunoaşte intenţia de 

înregistrare a mărcii comerciale de către reclamant care, mai mult ca atât, a depus 

cerere de înregistrare abia la 11.11.2009, astfel că legătura cauzală dintre pagina de 

ziar tipărită la 05 martie 2009 şi depunerea cererii de înregistrare a mărcii la 11 

noiembrie nu poate fi stabilită. 

La acest capitol instanţa mai reţine că, modalitatea de prestarea serviciilor 

domenilor este stipulată în regulamentul cu privire la gestionarea numelor în 

domenul de nivel superior .md din 28.08.2000, elaborat de Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în Telecomunicaţii, menţionat mai sus. 

Astfel, art. 5.1 al Regulamentului prevede că, registratorul naţional şi dealerii 

sunt obligaţi să efectueze înregistrarea numelor în condiţii nediscriminatorii, dacă 

registrantul a executat toate cerinţele pe principiul „primul s-a adresat – primul este 

deservit”, („first come first served”) – principiu aplicat de Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers, conform reglementărilor în vigoare. 

După cum s-a mai nenţionat, dreptul de a fi înregistrat primul a obţinut pîrîtul 

Alexandru Bostan, astfel domenul www.apropo.md a fost înregistrat pe numele lui 

Alexandru Bostan încă la 16.03.2009 iar reclamantul Jurnal de Chişinău Plus SRL 

a înregistrat marca comercială apropo.md cu nr. 20490 pentru clasa 38 

(telecomunicaţii) cu începere de la 11.11.2009. 



Din considerentele expuse, avind in vedere probele administrate la materialele 

dosarului precum şi circumstanţele pricinii, instanţa consideră că, pretenţiile 

reclamantului urmează a fi respinse integral, ca fiind neîntemeiate, deoarece pe 

parcursul judecării pricinii s-a constatat cu certitudine că, pârâtul este posesor de 

bună-credinţă şi foloseşte domenul de internet www.apropo.md în temeiul 

contractului de prestări servicii, încheiat cu ÎS „MoldData” la 16.03.2009 iar 

cererea pentru înregistrarea mărcii comerciale a fost depusă de reclamant abia la 

11.11.2009, astfel că pârâtul era în imposibilitate să cunoască intenţia 

reclamantului de a înregistra ,arca comercială apropo.md. 

Pârâtul nu desfăşoară nici o activitate comercială în care utilizeze marca 

comercială apropo.md şi nici nu foloseşte adresa de internet www.apropo.md 

pentru a atrage utilizatori de internet deoarece la această adresă se află doar datele 

de contact ale ultimului şi nu a fost stabilit că a încercat să transmită dreptul său de 

posesie către terţe persoane, acţiunile acestuia nefiind în nici un fel îndreptate 

contra afacerii reclamantului, or, careva probe în acest sens nu au fost prezentate. 

În conformitate cu art. 236-242 Cod de procedură civilă, instanţa de judecată,- 

h o t ă r ă ş t e: 

Se respinge integral, ca fiind nefondată, cererea de chemare în judecată 

depusă de către Jurnal de Chişinău Plus SRL împotriva lui Alexandru Bostan, 

intervenienţi accesori Întreprinderea de Stat MoldData şi Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală privind apărarea drepturilor asupra mărcii. 

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 

20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

Preşedintele şedinţei. 
Judecătorul                                                               A. Gavriliţa 
 

 


