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Dosarul nr. 2-239/10 

 

H O T Ă R Â R E  
în numele legii 

12 noiembrie 2010                mun. Chişinău 

 
Colegiul civil şi de contencios administrativ a Curţii de Apel Chişinău având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei   N. Traciuc 
Grefierul    N. Arapu 

 

Judecind în şedinţă publică în prima instanţă cererea de chemare în judecată depusă de 

SRL „Pompe Com" către AGEPI şi intervenientul accesoriu S.A. "Moldovahidromaş" privind 

anularea mărcii, 

C O N S T A TĂ :  

Reclamantul SRL „Pompe Com" s-a adresat cu acţiune către AGEPI în calitate de pârât şi 

intervenientul accesoriu S.A. "Moldovahidromaş", solicitând să fie anulată înregistrarea mărcii 

.,БЭН", nr. - 10483, cu data înregistrării din 07.04.2004, data depozitului - 23.05.2003, 

clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA "Moldovahidromaş" şi să fie încasate de la AGEPI în 

folosul SRL „Pompe Com" cheltuielile de judecată. 

în motivarea acţiunii se invocă că, SRL „Pompe Corn" este o companie, care aproximativ 

din anul 2000 comercializează un spectru larg de pompe ermetice electrice, în această perioada 

parteneri, ai SRL „Pompe Соm" au devenit cele mai mari întreprinderi din. Rusia, Ucraina şi 

Belarusia. 

Pe piaţă, în circuit internaţional produsele respective sânt de zeci de ani cunoscute drept 

"БЭН", care reprezintă o clasificare, servind pentru a desemna Specia, destinaţia şi alte 

caracteristici ale produselor date. 

„Pompele ermetice electrice" în limba rusă se traduc drept "Бессальниковый 

ЭлектроНасос", cu abrevierea "БЭН", abreviere utilizată de specialişti drept determinarea 

speciei şi destinaţiei produselor date. 

Reclamantul "Pompe Com" SRL a aflat că, există o marcă "БЭН"   înregistrată de AGEPI, 

la 07.04.2004, cu nr. - 10483. data depozitului - 23.05.2003, clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA 

"Moldovahidromaş" şi consideră că înregistrarea mărcii "БЭН" poate crea dificultăţi 

nejustificate, susţine că, înregistrarea mărcii "БЭН" trebuie să fie anulată, deoarece înregistrarea 

dată contravine prevederilor legale. 

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantului SRL "Pompe Com" V. Chetruşca a 

susţinut acţiunea integral, considerând că acţiunea este depusă în termen şi a explicat că, 

conform art.7 alin.(l) lit.lit . c). d), e) din Legea privind protecţia mărcilor, se refuză înregistrarea: 
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c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaţii ce pot servi în comerţ pentru a 

desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării 

produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora; d) mărcilor constituite 

exclusiv din semne ori din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile 

comerciale loiale si constante: e) semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăşi natura 

produselor sau din forma produsului necesară pentru, obţinerea unui rezultat tehnic, sau din 

forma care conferă valoare esenţială produsului. 

Conform art.8 alin.(4) lit.a) aceleaşi Legi. o marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul 

când: a) drepturile, decurgând dintr-un semn folosit în circuitul comercial au fost dobândite până 

la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, până la data priorităţii invocate 

în sprijinul cererii. în cazul în care acest semn conferă proprietarului dreptul, de a interzice 

utilizarea unei mărci ulterioare. 

Reclamantul susţine că, conform art.21 alin.(l) lit.a), b) a Legii menţionate, marca este 

declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei 

cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă:a) 

marca a fost înregistrată contrar prevederilor art.7; b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în 

momentul depunerii cererii de înregistrat a mărcii. 

Conform art.22 alin.(I) lit. c) şi d) din Lege, marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-

credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul 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 marea doar în scop de blocaj. 

Marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel 

Chişinău, sau a unei cereri, reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la 

aceeaşi instanţă, şi în căzui când: 

c) există un drept anterior menţionat la art.8 alin.(4) lit.a) şi se îndeplinesc condiţiile 

prevăzute la alineatul respectiv; 

d) utilizarea mărcii poate fi interzisă în virtutea unui alt drept anterior, în special a 

dreptului la nume. dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o indicaţie geografică 

sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt 

drept de proprietate industrială protejat conform legii. 
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Reprezentantul pârâtului AGEPI. - Liviu Sibov nu a recunoscut acţiunea şi a solicitat 

respingerea ei ca nefondată şi tardivă, explicând că, conform art. 6 al Legii nr. 38 din 28.02.2008 

privind protecţia mărcilor, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică şi juridică naţională sau străină. 

Legislaţia în domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurării activităţii de producţie, de 

comerţ sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, iar AGEPI 

nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea informaţiei referitor la activitatea acestuia, la 

scopul înregistrării, toate acţiunile solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunei-

credinţe. 

Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994 (în vigoare 

pentru Republica Moldova până la 15,03.2009) şi Tratatul de Ia Singapore privind dreptul 

mărcilor (intrat în vigoare la 16,03.2009), la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 

214-ХVI  din 23 octombrie 2008, prevăd că nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiţii 

decât cele care sunt enunţate la alin.(l)-(4) si (6) sa fie îndeplinite în ceea ce priveşte cererea, în 

mod. special condiţiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs de 

soluţionare - indicaţia conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, 

cât şi prezentarea dovezii corespunzătoare. 

Luând în consideraţie că rea-credinţă la înregistrarea unei mărci se referă doar la acţiunile 

solicitantului/titularului mărcii, consideră neîntemeiată cerinţa privind încasarea de la AGEPI a 

cheltuielilor de judecată, deoarece reclamantul eronat a indicat AGEPI în calitate de pârât. 

Susţine reprezentantul pârâtului că, marca comercială "БЭН" a fost înregistrată în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine 

a produselor (în vigoare până în septembrie 2008). Art.25(8) al Legii nr. 588/1995 nu constituie 

încălcare a drepturilor titularului mărcii sau al denumirii de origine a produsului acţiunile 

autorităţilor publice în cazul în care acestea au acţionat cu bună-credinţă în cadrai administrării 

prezentei legi. Prevederea dată se regăseşte şi în art.48(2) al Acordului privind aspectele 

comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), la care Republica Moldova a 

aderat la 26.07.2001. 

Consideră pârâtul că, acţiunea este depusă cu omiterea termenului de prescripţie. 

extinctivă, prevăzut de .art. 267 Cod civil, deoarece datele privind înregistrarea mărcii se înscriu 

în Registrul naţional al mărcilor, care se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială 

(BOPI), respectiv, din momentul publicării Deciziei reclamantul a aflat despre decizia în cauză 

şi, anume, din acest moment a început să curgă termenul de prescripţie de trei ani. Prin urmare, 

Decizia AGEPI fiind publicată în 2004, trei ani expirase deja în anul 2007. 
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Reprezentantul intervenientului accesoriu SA "Moldovahidromaş" Nicolae Moşcin nu a 

recunoscut acţiunea integral şi a solicitat respingerea ei ca nefondată şi depusă peste termen, 

invocând că, SA "Moldovahidromaş" deţine dreptul la .marca combinată "БЭН" nr. 10483. 

înregistrată pentru produsele din clasa 07 şi anume - maşini, maşini-unelte; motoare (cu excepţia 

motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje si organe de transmisie (cu excepţia celor pentru 

vehicule terestre); instrumente, altele decât, cele acţionate manual, pentru agricultura, 

incubatoare pentru ouă, conform clasificării de la Nisa. 

SA "Moldovanidromaş", este un producător autohton de pompe submersibile, şi pompe 

electrice de o gamă largă de caracteristice pentru diverse domenii de utilizare in economie, cum 

ar fi industria alimentară, industria chimică, petrolieră, etc. Datorită calităţii înalte a produselor 

fabricate pe parcursul a mai multor ani. produsele au obţinut un reiting foarte înalt pe piaţa 

naţională şi cea internaţională. Susţine că, produsele SA "Moldovahidromaş" sunt pe drept 

apreciate de consumatori, deoarece uzina producătoare de pompe are un istoric destul de valoros 

in ceea ce priveşte, diversitatea şi. volumele de produse fabricate pe perioada existenţei acestei, 

precum sama largă de produse şi calitatea. 

SA "Moldovahidromaş" era bine cunoscută încă pe teritoriul Uniunii Sovietice, prin 

calitatea produselor şi potenţialul novator al colectivului ingineresc. 

SA "Moldovahidromaş", la fel deţine drepturile asupra mărcii combinate "БЭН" nr. 

290254 în Federaţia Rusă, înregistrată pentru produsele din clasa 07, şi serviciile din clasa 35, 

conform clasificării internaţionale de la Nisa. 

Acuzaţiile reclamantului precum că marca a fost înregistrată cu rea-credinţă, la momentul 

înregistrării mărcii precum şi pe parcursul folosirii mărcii înregistrate nu corespund realităţii, 

prin urmare, nu poate fi luate în consideraţie prevederile art. 21 al. (1) lit. a) b) a Legii nr. 38-

XVI/2008 Privind protecţia mărcilor, ca fiind nefondate. 

La fel nu poate fi luate în consideraţie nici prevederile art. 7 al. (1). lit. с) d) e) a Legii nr. 

38-XVI/2008 Privind protecţia mărcilor, deoarece desemnarea БЭН nu indică la calitate, 

cantitate, specie, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării 

serviciului, alte caracteristici ale acestora. 

Reprezentantul SA "Moldovahidromaş" susţine poziţia că, acţiunea este depusă tardiv, 

invocând că, Decizia AGEPI a fost publicată în BOPI în. 2004, iar acţiunea în judecată este 

depusă tocmai la 31.07.2009 şi reclamantul nu a cerut repunerea cererii de chemare în judecată 

în termen. 

Audiind părţile, ascultând argumentele reclamantului, a pârâtului. a reprezentantului 

intervenientului accesoriu şi, analizând motivele invocate în acţiune în cumul cu materialele 

pricinii, instanţa consideră acţiunea reclamantului pasibilă de respins integral ca neîntemeiată şi 



 

 5

depusă cu omiterea termenului de prescripţie prevăzut de art. 267 Cod civil din următoarele 

motive: 

Potrivit art.118 alin.(l) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le 

invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel, iar potrivit art. 

122 alin, (1) CPC, circumstanţele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace 

de probaţiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante. 

Reieşind din prevederile legale, instanţa nu a stabilit probe incontestabile,, pertinente şi 

admisibile în sensul cerinţelor art. 121 - 122 din CPC, ce ar permite admiterea pretenţiilor 

invocate de reclamant, deaceea, acţiunea se respinge integral ca nefondată şi depusă tardiv. 

Din materialele cauzei rezultă că, la data de 23.03.2003 solicitantul Negruţa Victor, str. 

Alecu Russo nr. 59. bloc 4, ap. 105, MD-2044. Chişinău, a depus cerere către AGEPI de 

înregistrare a mărcii verbale "БЭН" pentru produse din clasa 07 (maşini şi maşini-unelte; 

motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu 

excepţia celor pentru vehicule terestre); instrumentele altele decât cele acţionate manual, pentru 

agricultură, incubatoare pentru ouă). 

Ulterior, prin Decizia din 05.02.04 a fost acceptat şi înregistrat contractul de cesiune totală 

a cererii de înregistrare a mărcii „БЭН" în folosul Centrului Tehnico-Ştiinţific "Hidrotehnica", 

S.A., bd. Decebal nr. 3, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova, care în anul 2008 şi-a 

modificat denumirea de firmă şi adresa în S.A. "MOLDOVAHIDROMAŞ", str. Meşterul 

Manole, 7, MD-2023, mun. Chişinău, Republica Moldova. 

La 07.04.2004 a fost emisă Decizia de acceptare a cererii şi de înregistrare a mărcii, 

deoarece nu existau temeiuri de refuz a cererii în cauză, iar după publicarea cererii în BOPI  

nr. 12/2003, nici o persoană terţă nu a contestat în Comisia de Apel a AGEPI înregistrarea mărcii 

în conformitate cu art. 17(1) al Legii nr. 588/1995. 

Prin acţiunea înaintată reclamantul solicită anularea înregistrării mărcii "БЭН" nr. 10483 

din 07.04.2004 şi încasarea de la AGEPI a cheltuielilor de judecată. 

Menţiunea reclamantului precum că, înregistrarea mărcii a fost efectuată cu rea-credinţă, 

nu şi-a găsit confirmare prin probele acumulate. 

Conform art. 21(1) b) al Legii nr. 38/2008 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, orice 

persoană poate interveni în instanţa de judecată pentru anularea mărcii. 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 
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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. 

Reieşind din prevederile art. 21 al Legii nr. 38/2008 rezultă că, acţiunile de rea-credinţă la 

depunerea unei mărci spre înregistrare pot fi săvârşite de către solicitant/titular, dar nicidecum de 

către AGEPI, mai mult că, reclamantul nu a prezentat instanţei-de judecată probe concrete care 

confirmă circumstanţele menţionate la art.21 al Legii nr. 38/2008. 

Conform prevederilor art. 6 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, precum şi a 

tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi dobândit 

de orice persoană fizică şi juridică naţională sau străină. 

Legislaţia în domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurării activităţii  de producţie, de 

comerţ sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, AGEPI nu 

este în drept să ceară solicitantului prezentarea informaţiei referitor la activitatea acestuia, la 

scopul înregistrării etc., toate acţiunile solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunei-

credinţe. 

Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat ia Geneva la 27 octombrie 1994 (în vigoare 

pentru Republica Moldova până la 15.03.2009) şi Tratatul de ia Singapore privind dreptul 

mărcilor (intrat în vigoare la 16.03.2009), la care Republica Moldova a aderat prin Legea  

nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008, prevăd că nici o parte contractantă nu poate cere ca alte 

condiţii decât cele care sunt enunţate la alin.(l)-(4) si (6) sa fie îndeplinite în ceea ce priveşte 

cererea. în mod special, condiţiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs 

de soluţionare - indicaţia conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau 

comercială, cât şi prezentarea dovezii corespunzătoare. 

Luând în consideraţie că rea-credinţă la înregistrarea unei mărci se referă doar la acţiunile 

solicitantului/titularului mărcii, este neîntemeiată cerinţa reclamantului privind încasarea de la 

AGEPI a cheltuielilor de judecată, deoarece reclamantul eronat a indicat AGEPI în calitate de 

pârât în şedinţa de judecată reprezentantul - reclamantului nu şi-a modificat cerinţele şi nu a 

formulat pretenţii către SA "Moldovahidromaş", ultima având calitate de intervenient accesoriu 

în proces. 

Potrivit materialelor cauzei, marca comercială "БЭН" a fost înregistrată în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (în vigoare 

până în septembrie 2008). Art.25(8) al Legii nr. 588/1995 nu constituie încălcare a drepturilor 

titularului mărcii sau al denumirii de origine a produsului acţiunile autorităţilor publice în cazul 

în care acestea au acţionat cu bună-credinţă în cadrul administrării prezentei legi. Prevederea 

dată se regăseşte şi în art.48(2) al Acordului, privind aspectele comerciale ale drepturilor de 

proprietate intelectuală (TRlPs). la care Republica Moldova a aderat la 26.07.2001. 
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Instanţa a stabilit că, la 02.07.2004, cu nr. 3523, faptul înregistrării mărcii "БЭН" nr. 

10483 după Centrul Tehnico-Ştiinţific  "HIDROTEHNICA" fost contestat de către S.A. 

"Moldovahidromaş", în Comisia de Apel AGEPI. 

Ţinând cont de faptul că. Centrul Tehnico-Ştiinţific „HIDROTEHNICA" a fost o unitate 

din componenţa S.A. "Moldovahidromaş", care au conlucrat împreună asupra elaborării 

diverselor produse. în special al pompelor, administraţia S.A. "Moldovahidromaş" a considerat 

că, Centrul Tehnico-Ştiinţific "HIDROTEHNICA" nu este în drept de a obţine marca "БЭН" în 

exclusivitate, deoarece acesta din urmă era o subdiviziune a S.A. "Moldovahidromaş". care se 

preocupa cu elaborare documentaţiei tehnice şi tehnologice a produselor, având, şi o secţie 

experimentală de fabricare, pe când S.A. "Moldovahidromaş" avea în sarcina sa de a lansa în 

fabricare produsele elaborate şi omologate de către Centrul Tehnico-Ştiinţific 

"HIDROTEHNICA". Reieşind din aceste condiţii S.A. "Moldovahidromaş" a înaintat contestaţia 

împotriva obţinerii unui drept exclusiv doar pentru Centrul Tehnico-Ştiinţific 

„HIDROTEHNICA". 

Astfel, prin hotărârea din 23.11.2004, publicată în Buletinul Oficial de Proprietate 

Industrială nr. 12/2004, Comisia de Apel a AGEPI a acceptat parţial revendicările 

contestatorului, conform căreia Centrul Tehnico-Ştiinţific "HIDROTEHNICA" nu pretinde la 

dreptul exclusiv asupra elementului verbal "БЭН" utilizat pentru desemnarea pompelor electrice 

fără garnitură de etanşare în conformitate cu prescripţiile tehnice, în baza acestei hotărâri a 

considerat ca a obţinut şi S.A. "Moldovahidromaş" dreptul de a utiliza marca "БЭН", deoarece 

titularul mărcii şi-a păstrat înregistrarea mărcii pentru toată clasa 07 din clasificarea 

internaţională de la NISA. 

În urma introducerii modificărilor, S.A. "Moldovahidromaş" devine titularul certificatului 

mărcii "БЭН" nr. 10483, înregistrată pentru produsele din clasa 07 - maşini şi maşini-unelte; 

motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje si organe de transmisie (cu 

excepţia celor pentru vehicule terestre); instrumente, altele decât cele acţionate manual, pentru 

agricultura, incubatoare pentru oua. 

Astfel, menţiunea reclamantului precum că, S.A "MOLDOVAHIDROMAŞ", a acţionat cu 

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

devenit beneficiar unic al înregistrării mărcii "БЭН" nr. 10483, nu are temei juridic. 

Instanţa conchide că, S.A. "Moldovahidromaş" a acţionat cu bună-credinţă în momentul 

depunerii cererii de înregistrare a modificărilor, conform cărora a devenit titularul unic al 

înregistrării mărcii „ БЭН" nr. 10483. deoarece modificările menţionate au fost solicitate de către 

S.A. . "Moldovahidromaş" în urma obţinerii dreptului de succesor al Centrului Tehnico-Ştiinţific 

"HIDROTEHNICA" privatizat ilegal, drept dovadă servind Deciziile instanţelor de judecată de 
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restabilire în drepturi al S.A. "Moldovahidromaş" asupra patrimoniului Centrul Tehnico-

Ştiinţific  "HIDROTEHNICA". 

Astfel, prevederile art. 21 alin.(l) a) lit. b) Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 Privind 

protecţia mărcilor, precum că marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7 şt că solicitantul 

a acţionat cu rea-credinţă, nu pot fi aplicate. 

Instanţa a stabilit că, S.A. "Moldovahidromaş" este o uzină producătoare de pompe 

electrice, utilizate în diverse domenii ale economiei, cum ar fi industria alimentară, industria 

chimică, petrolieră, etc. Datorită calităţii înalte a produselor fabricate pe parcursul a mai multor 

ani produsele au obţinut un reiting înalt pe piaţa naţională şi cea internaţională, produsele S.A. 

"Moldovahidromaş", sunt pe drept apreciate de consumatori, deoarece uzina producătoare de 

pompe are un istoric destul de valoros în ceea ce priveşte, diversitatea şt volumele de produse 

fabricate pe perioada existenţei acestei, precum gama largă de produse şi calitatea. S.A. 

"Moldovahidromaş" depune efort pentru a menţine calitatea produsele cu marca "БЭН" la un 

nivel competitiv, S.A. "Moldovahidromaş" deţine drepturile, - asupra mărcii combinate "БЭН" 

nr. 7290254 şi în Federaţia Rusă, înregistrată pentru produsele din clasa 07 şi serviciile din clasa 

35, conform, clasificării internaţionale de ia Nisa. 

Conform art.61.alin.(1) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, orice 

persoană fizică sau juridică, care are pretenţii faţă de utilizarea unei mărci înregistrate sunt în 

drept să iniţieze acţiune în instanţa judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele 

legitime. în temeiul alin.(3) aceleaşi Legi, 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 li mai mic de 3 ani. 

În temeiul art.267 alin.(î) 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. 

(2) Acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se prescriu numai în 

cazurile expres prevăzute de lege. 

Potrivit art. 271 CC, 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. în apei sau în recurs, prescripţia poate 

fi. opusă de îndreptăţit numai în cazul în care instanţa se pronunţă asupra fondului. 

Articolul 272 alin.(l) Cod civil prevede că, termenul de prescripţie extinctivă începe să 

curgă de la data naşterii dreptului la acţiune, Dreptul la acţiune se naşte la data când persoana a 

aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului. 

Conform alin. (1) art. 116 CPC, persoanele care, din motive întemeiate, au omis termenul 

de îndeplinire a unui act de procedură pot fi repuse în termen de către instanţă. 
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(2) Cererea de repunere în termen se depune la instanţa judecătorească care efectuează 

actul de procedură şi se examinează în şedinţă de judecata. Participanţilor la proces li se 

comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu împiedică soluţionarea repunerii 

în termen. 

(3) La cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea 

îndeplinirii, actului. Totodată, trebuie efectuat actul de procedură care nu a fost îndeplinit în 

termen (să fie depusă cererea, să fie prezentate documentele respective etc.). 

Datele privind înregistrarea mărcii se înscriu în Registrul naţional al mărcilor şi care se 

publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI). respectiv, din momentul publicării 

Deciziei AGEPI privind înregistrarea mărcii reclamantul a aflat despre decizia în cauză şi anume 

din acest moment a început să curgă termenul de prescripţie de trei ani. Prin urmare, Decizia 

AGEPI, fiind publicată în 2004, trei ani au expirat deja în anul 2007, pe când acţiunea a fost 

depusă în judecată avea la 31.07.2009 şi reclamantul nu a cerut repunerea în termen. 

Cele relatate dau dovadă de a considera că, reclamantul SRL „Pompe Com" pretinde la 

marca care nu-i aparţine şi care este în proprietatea legală a S.A. "Moldovahidromaş", înaintând 

în judecată o acţiune neîntemeiată şi depusă cu omiterea termenului de prescripţie extinctivă, 

deaceea acţiunea reclamantului se respinge integrai, ca nefondată şi depusă tardiv. 

în conformitate cu art. art.239- 240 CPC, instanţa judecătorească, 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

Se respinge acţiunea înaintată de SRL "Pompe Com" către AGEPI şi intervenientul 

accesoriu S.A. "Moldovanidromaş" privind anularea înregistrării mărcii „БЭН", nr.  10483, cu 

data înregistrării din 07.04.2004, data depozitului - 23.05.2003, clasificarea Nisa - 07, beneficiar 

SA. "Moldovahidromaş", ca nefondată şi depusă tardiv. 

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 zile. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 
judecătorul 


