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DECIZIE 

 

29 aprilie 2010                                                        mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul     Anastasia Pascari  

Judecătorii         Ion Corolevschi 

           Ala Cobăneanu 

 

examinând în şedinţă publică recursurile declarate de către Societatea pe Acţiuni 

„Moldovahidromaş” şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii cu Răspundere 

Limitată „Pompe-Com” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova cu privire la anularea înregistrării mărcii „БЕН” 

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 21 decembrie 2009, prin care 

acţiunea a fost admisă 

 

c o n s t a t ă: 

 

La 31 iulie 2009 SRL „Pompe-Com” a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu 

privire la anularea înregistrării mărcii „БЕН”. 

În motivarea acţiunii a indicat că SRL „Pompe Com” este o companie, care 

aproximativ din anul 2000 comercializează un spectru larg de pompe ermetice electrice. 

În această perioada parteneri ai societăţii au devenit cele mai mari întreprinderi din Rusia, 

Ucraina şi Belorusia. Menţionează că pe piaţă, în circuit internaţional, produsele 

respective sunt de zeci de ani cunoscute drept „БЕН” şi anume „Pompe ermetice 

electrice”, care în limba rusă se traduc drept „Бессальниковый Электро-Насос”, cu 

abreviere „БЕН” utilizată de specialişti pentru determinarea speciei şi destinaţiei 

produselor date. Indică că între timp societatea a aflat că există o marcă „БЕН” 

înregistrată de AGEPI la data de 07 aprilie 2007, cu nr. 10483, data depozitului – 23 mai 

2003, clasificarea Nisa - 07, beneficiar al cărei este SA „Moldovahidromaş”. 

Consideră că înregistrarea mărcii „БЕН” poate crea dificultăţi nejustificate, din 

care motive înregistrarea acesteia trebuie să fie anulată, deoarece contravine prevederilor 

Legii privind protecţia mărcilor. 

Solicită anularea înregistrării mărcii „БЕН”, nr. 10483, cu data înregistrării din 

07 aprilie 2007, data depozitului – 23 mai 2003, clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA 

„Moldovahidromaş” şi încasarea cheltuielilor de judecată. 



Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 21 decembrie 2009 acţiunea a fost 

admisă, anulată înregistrarea mărcii „БЕН”, nr. 10483, cu data înregistrării din 07 aprilie 

2004, data depozitului – 23 mai 2003, clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA 

„Moldovahidromaş” şi respinsă cerinţa cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată. 

SA „Moldovahidromaş” a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe, 

solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii atacate şi emiterea unei noi hotărâri cu 

privire la respingerea acţiunii. 

În motivarea recursului a invocat dezacordul cu hotărârea primei instanţe, 

considerând că pretenţiile expuse în acţiune, precum şi probele prezentate de intimat, pe 

parcursul examinării, nu au nici un temei legal. Menţionează că afirmaţiile precum că 

desemnarea „БЕН” este o specie a produselor nu a fost confirmat prin probe. Indică că în 

baza hotărârii Comisiei de Apel AGEPI din 23 noiembrie 2004 SA „Moldovahidromaş” a 

obţinut dreptul de a utiliza marca „БЕН” pentru produsele menţionate în clasa 07, 

conform certificatului mărcii înregistrate. În urma introducerii modificărilor titularului 

SA „Moldovahidromaş” a devin titularul certificatului mărcii „БЕН” nr. 10483 

înregistrată pentru produsele din clasa 07. 

Susţine că concluzia primei instanţe precum că SA „Modovahodromaş” a acţionat 

cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a modificărilor, conform 

cărora a devenit beneficiar unic al înregistrării mărcii „БЕН” nr. 10483, nu are temei, 

deoarece aceasta a acţionat cu bună-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare 

a modificărilor, or modificările menţionate au fost solicitate de către S.A. 

„Moldovahidromaş” în urma obţinerii dreptului de succesor al Centrului Tehnico-

Ştiinţific „HIDROTEHNICA” privatizat ilegal, fapt ce se confirmă prin hotărârile 

judecătoreşti, prin care SA “Modovahodromaş” a fost restabilită în drepturi asupra 

patrimoniului Centrului Tehnico-Ştiinţific „HIDROTEHNICA”. 

Mai indică că SA „Moldovahidromaş” deţine drepturile asupra mărcii combinate 

„БЕН” nr. 290254 şi în Federaţia Rusă, înregistrată pentru produsele din clasa 07, şi 

serviciile din clasa 35, conform clasificării internaţionale de la Nisa. 

Prin recursul suplimentar a mai indicat că hotărârea primei instanţe a fost emisă cu 

încălcarea normelor de drept material şi procedural. 

Afirmă că instanţa a admis acţiunea, care a fost depusă cu omiterea termenului de 

prescripţie extinctivă prevăzut de art. 267 Cod civil, fapt care a fost invocat în cadrul 

dezbaterilor judiciare. Indică că în cauză urma a fi constatat că datele privind 

înregistrarea mărcii se înscriu în Registrul naţional al mărcilor, care se publică în 

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, respectiv intimatul a aflat despre decizia de 

înregistrare a mărcii din momentul publicării, din care a şi început să curgă termenul de 

prescripţie. Menţionează că decizia AGEPI a fost publicată în anul 2004, astfel termenul 

a expirat în anul 2007.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM de asemenea a declarat 

recurs împotriva hotărârii primei instanţe, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii 

atacate şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii. 

În motivarea recursului a invocat că hotărârea primei instanţe a fost adoptată atât 

cu încălcarea legislaţiei materiale cât şi procedurale. 

 



Reprezentantul recurentului SA „Moldovahidromaş” – Nicolae Moşcin, în şedinţa 

instanţei de recurs, a susţinut recursurile, solicitând admiterea acestora, casarea hotărârii 

primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii. 

Reprezentantul recurentului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

– Liviu Sibov, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursurile, solicitând admiterea 

acestora, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la 

respingerea acţiunii. 

Reprezentantul intimatului SRL „Pompe-Com” – Viorel Chetruşca, în şedinţa 

instanţei de recurs, a solicitat respingerea recursurilor şi menţinerea hotărârii primei 

instanţe. 

Audiind participanţii la proces, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursurile întemeiate şi 

care urmează a fi admise cu casarea integrală a hotărârii primei instanţe şi restituirea 

pricinii spre rejudecare în prima instanţă din considerentele ce urmează. 

 În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. d) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial hotărârea primei 

instanţe, restituind pricina spre rejudecare în prima instanţă în cazul când eroarea 

judiciară a primei instanţe nu poate fi corectată de instanţa de recurs. 

Actele cauzei denotă că SRL „Pompe-Com” a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 

solicitând anularea înregistrării mărcii „БЕН”, nr. 10483, cu data înregistrării din 

07 aprilie 2007, data depozitului – 23 mai 2003, clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA 

„Moldovahidromaş”. 

Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză prima instanţă a ajuns la concluzia 

temeiniciei acţiunii şi a anulat înregistrarea mărcii „БЕН”, nr. 10483, cu data înregistrării 

din 07 aprilie 2004, data depozitului – 23 mai 2003, clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA 

„Moldovahidromaş”. 

Instanţa de recurs consideră că soluţia primei instanţei este prematură, or la o astfel 

de soluţie s-a ajuns fără a verifica şi a da o apreciere cuvenită argumentelor invocate de 

către reprezentantul pârâtului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM. 

Astfel, în speţă se constată că reprezentantul pârâtului Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM în cadrul dezbaterilor judiciare, cât şi în referinţa sa 

anexată la dosar s-a expus atât asupra netemeiniciei acţiunii în fond, cât şi asupra faptului 

că aceasta a fost înaintată cu omiterea termenului de prescripţie de 3 ani, în acest sens 

indicând că hotărârea Comisiei de Apel AGEPI din 23 noiembrie 2004, care a fost 

publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 12/2004, nu a fost atacată în 

instanţa de judecată, astfel au expirat mai mult de 3 ani de la data adoptării acesteia. 

Conform art. 267 alin. (1) Cod civil, termenul general în interiorul căruia persoana 

poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat 

este de 3 ani. 

Conform art. 271 Cod civil, acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se 

respinge în temeiul expirării termenului de prescripţie extinctivă numai la cererea 

persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia, depusă până la încheierea dezbaterilor în 

fond. 



Cu referire la prevederile enunţate, instanţa de recurs constată că reprezentantul 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM în şedinţele primei instanţe până la 

încheierea dezbaterilor judiciare, alâturi de netemeinicia acţiunii în fond, a invocat şi 

prescripţia ca temei de respingere a acţiunii, pe când cum rezultă din hotărâre prima 

instanţă nu s-a expus nici într-un mod în privinţa susţinerii reprezentantului pârâtului cu 

privire la omiterii termenului de prescripţie, fapt ce constituie o încălcare, or în sensul 

art. 271 Cod civil, instanţa de judecată era obligată să examineze şi să se expună asupra 

acestor susţineri, prin care pârâtul, ca parte în proces, îşi realizează dreptul său la 

aplicarea termenului de prescripţie în interes propriu.  

Ca consecinţă se reţine că examinarea cauzei, în sensul suscitat, a avut loc cu 

încălcarea normelor de drept procedural, cât şi normelor de drept material, prin urmare 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la 

concluzia de a admite recursul, a casa integral hotărârea primei instanţe şi de a restitui 

pricina spre rejudecare în prima instanţă, deoarece eroarea judiciară nu poate fi corectată 

de instanţa de recurs. 

La rejudecare, prima instanţă trebuie să ţină cont de cele menţionate şi să emită o 

hotărâre legală şi întemeiată, respectând principiile disponibilităţii şi iniţiativei în 

obţinerea, exercitarea şi apărarea drepturilor civile. 

 În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. d), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

decide: 

 

Se admit recursurile declarate de către Societatea pe Acţiuni „Moldovahidromaş” 

şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. 

Se casează integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 21 decembrie 2009 în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii cu Răspundere Limitată 

„Pompe-Com” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova cu privire la anularea înregistrării mărcii „БЕН”, cu restituirea pricinii spre 

rejudecare la Curtea de Apel Chişinău, în alt complet de judecători. 

 Decizia nu se supune nici unei căi de atac. 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul     Anastasia Pascari  

 

Judecătorii         Ion Corolevschi 

 

           Ala Cobăneanu 

 


