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2-163/17 Adriana Roşea 
România, jud.Dîmboviţa, com.Gura Ocniţei, Calea Tîrgoviştei nr.5 

137240 
Vasilica Marcu, 

România, jud.Dîmboviţa, mun.Tîrgovişte, str.Dinu Lipatti Ы.41А, 
scara A, ap.5 

*s Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
mun.Chişinău, str.Andrei Doga 24/1, MD2024 • 

Vă comunicăm că dosarul civil nr. 2-163/17 la cererea de chemare în judecată a Rodicăi Calistru 
împotriva Editurii „Aramis Print" Societate cu Răspundere Limitată, Adrianei Roşea şi Vasilicăi 
Marcu cu privire la recunoaşterea dreptului de autor, constatarea încălcării dreptului de autor, 
repararea prejudiciului material şi moral, a fost examinat. Procesul verbal al şedinţei de judecată 
şi dispozitivul hotărîrii, au fost întocmite şi semnate. 

Notă:Participanţiî la proces şi reprezentanţii lor au dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată şi în 
decurs de 5 zile de la data semnării acestuia, să prezinte în scris observaţii asupra Iui, indicînd inexactităţile şi motivele pentru 
care îl-cbhsideră incomplef(àrt275âlin7(6) CPC) ~ ~ ** ^~^^~ ~ ' " ~~" " 

Anexă: copia dispozitivului hotărîrii. 
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Dosar nr. 2-163/17 

H O T Ă R Â R E 
în numele Legii 

(Dispozitiv) 

15 mai 2017 mun. Chişinău 

Judecătoria Chişinău sediul Buiucani 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul Violeta Chisiliţa 
grefier Mariana Iepure 

cu participarea reclamantei, Rodica Calistru şi a reprezentantului său, avocatul Teodor 
Bordei, împuternicit prin mandatul MA nr. 0970251, 

cu participarea reprezentantului pârâtului, Editura „Aramis Print" Societate cu 
Răspundere Limitată, avocatul Ariadna Dodi, împuternicită prin mandatul MA nr. 1052421, 

în lipsa pârâţilor, Adriana Roşea şi Vasilica Marcu 

examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 
Rodicăi Calistru împotriva Editurii „Aramis Print" Societate cu Răspundere Limitată, 
Adrianei Roşea şi Vasilicăi Marcu cu privire la recunoaşterea dreptului de autor, constatarea 
încălcării dreptului de autor, repararea prejudiciului material şi moral, 

în conformitate cu art. 238-241, art. 459 alin. (4) CPC instanţa de judecată 

h o t ă r ă ş t e 

Se respinge cererea de chemare în judecată a Rodicăi Calistru împotriva Editurii 
„Aramis Print" Societate cu Răspundere Limitată, Adrianei Roşea şi Vasilicăi Marcu cu 
privire la recunoaşterea dreptului de autor, constatarea încălcării dreptului de autor, repararea 
prejudiciului material şi moral. 

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile, 
prin intermediul Judecătoriei Chişinău sediul Buiucani. 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul /semnătura / Violeta Chisiliţa 

Copia corespunde originalului 
Judecător, Violeta Chisiliţa 


