
prima instanţă: N.Traciuc                                   dosarul nr.2r-243/07 

D E C I Z I E 

28 noiembrie 2007                                              mun. Chişinău 

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de justiţie 

în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                         Pascari Anastasia 
Judecătorii                                             Clevadî Valentina, Corolevschi Ion 
cu participarea interpretului, Cuţulab Viorica 
 
examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Scripcenco Grigore şi 

Scripcenco Angela, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Scripcenco 
Grigore şi Scripcenco Angela împotriva Institutului Naţional de Standardizare şi 
Metrologie şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la contestarea 
deciziei Comisiei de Apel cu privire la anularea brevetului de invenţie şi repararea 
prejudiciului moral şi material, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 18 mai 
2007, prin care acţiunea a fost respinsă 

c o n s t a t ă 
Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela au depus cerere de chemare în judecată 

împotriva Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie cu privire la repararea 
prejudiciului moral şi material. 

În motivarea acţiunii reclamanţii Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela au 
indicat că, ei sînt deţinători ai brevetului de invenţie a convertorului rotativ al debitului şi 
lor le aparţine dreptul exclusiv asupra invenţiei protejate prin brevet. Acest drept este 
prevăzut în art. 22 din Legea nr.461-XIII din 18 mai 1995 privind brevetele de invenţie. 
Însă, în anul 1998, pîrîtul, în scopul de a obţine un venit, a introdus în ţară de la Ukraina 
instalaţia de verificare a contoarelor de gaz, pe care a pus-o în exploatare. deoarece le-au 
fost încălcate drepturile prevăzute în art.23 al.(1) lit.a) din Legea menţionată, la 12 
decembrie 2003, a fost întocmit de către poliţia economică proces-verbal. 

Prin urmare, solicită încasarea de la pîrît a sumelor de 534628,80 lei, în vederea 
reparării prejudiciului material şi 2138515,20 lei, în vederea reparării prejudiciului moral. 

La 04 august 2006, Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angel au depus cerere de 
chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire 
la contestarea deciziei Comisiei de Apel cu privire la anularea brevetului de invenţie şi 
repararea prejudiciului moral şi material. 

În motivarea acţiunii reclamanţii au indicat că, în anul 2005, le-a fost eliberat de 
către pîrît brevetul de invenţie nr.250. La 09 iunie 2006, pîrîtul, prin scrisoarea nr.6132, i-
a informat că, prin decizia Comisiei de Apel din 12 mai 2006, a fost anulat brevetul de 
invenţie nr.250 în baza raportului de reexaminare din 10 mai 2006. Consideră că, 
Departamentul Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de Utilitate, întocmind raportul de 
reexaminare enunţate, s-a bazat pe greşelile comise la efectuarea expertizei în anul 1995. 

Prin urmare, solicită anularea deciziei Comisiei de Apel din 12 mai 2006 cu privire 
la anularea brevetului de invenţie nr.250 şi repararea prejudiciului moral şi material. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 15 decembrie 2006 au fost conexate 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Scripcenco Grigore şi Scripcenco 



Angela împotriva Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie cu privire la 
repararea prejudiciului moral şi material şi pricina civilă la cererea de chemare în 
judecată a lui Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela împotriva Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală cu privire la contestarea deciziei Comisiei de Apel cu privire la 
anularea brevetului de invenţie şi repararea prejudiciului moral şi material într-un singur 
proces. 

La 05 ianuarie 2007, Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela au depus cerere de 
chemare în judecată suplimentară, prin care au indicat că, în anul 1994, ei s-au adresat la 
Standardul de Stat al RM cu iniţiativa de a asigura republica cu contoare de apă, contoare 
de gaz, etc. din contul importului din alte ţări, care i-a informat că, pentru republică este 
mai rentabilă producerea contoarelor autohtone decît achiziţionarea şi importul lor de 
peste hotare. La 10 ianuarie 1995, ei au depus la Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale cerere pentru eliberarea brevetului pentru invenţia „Convertor cu 
rotor pentru stabilirea consumului”. La 02 februarie 1996, după primirea brevetului de 
invenţie nr. 250, a expediat prin intermediul Agenţiei cererea către Organizaţia Mondială 
pentru Proprietate Intelectuală referitor la brevetarea invenţiei la nivel internaţional. 
Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală, înainte de eliberarea brevetului 
internaţional, a publicat în revista sa din 18 iulie 1996, brevetul lor pentru ca părţile terţe 
cointeresate să aibă posibilitatea de a face cunoştinţă cu el şi, în caz de dezacord, de a-l 
contesta. La 09 ianuarie 1996, după primirea rezultatelor cercetărilor internaţionale, ei au 
depus către Oficiul de brevete eurasiatic din or. Moscova, care a acceptat cererea şi a 
publicat invenţia lor în revista sa, după care le-a eliberat brevetul de invenţie eurasiatic. 
În toţi aceşti ani, ei au plătit la timp menţinerea brevetului lor naţional în vigoare, adică 
au achitat taxa de stat conform art.39 al Legii privind brevetele de invenţie. În aceeaşi 
perioadă, au început lucrările pentru producerea contoarelor pentru gaz pentru uz curent 
la SA „Moldovahidromaş”. La 08 iunie 1998, Centrul de Standardizare şi Metrologie, în 
prezent Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, a încheiat cu firma pentru 
implementare inginerească „Tempo” din Ucraina contractul cu privire la transmiterea 
producţiei tehnico-ştiinţifice. Descoperind că, Institutul Naţional de Standardizare şi 
Metrologie utilizează fără încheierea unui contract licenţiat sau altui contract care 
stabileşte dreptul de utilizare a invenţiei lor, s-au adresat către Curtea de Apel Chişinău 
cu cerere cu privire la repararea prejudiciului cauzat de către Institutul Naţional de 
Standardizare şi Metrologie. În scopul argumentării cererii depuse în instanţa de judecată, 
ei s-au adresat către Agenţie cu cerere, prin care au solicitat confirmarea valabilităţii 
brevetului lor la acea perioadă, la care au primit răspuns pozitiv. Institutul Naţional a 
iniţiat Comisiei de Apel procedura de anulare a brevetului lor în baza art.5-7 din Legea 
privind brevetele de invenţie. Ignorînd expertizele internaţionale, încălcînd prevederile 
convenţiilor internaţionale, ale Constituţiei RM şi ale Legii privind brevetele de in venţie, 
Comisia de Apel a iniţiat la nivel naţional efectuarea expertizei, în urma căreia a întocmit 
avizul nr.465 din 21 ianuarie 2006. Experţii în cea de a treia formulă au comis o greşeală, 
care constă în schimbarea semnificaţiei coeficientului ecuaţiei din 154,8 în 1,689, însă, 
conform completărilor la avizul despre efectuarea expertizei din 21 ianuarie 2006, ei au 
corectat greşeala. După expirarea a cinci luni, experţii au întocmit al treilea aviz cu 
nr.4983 din 12 mai 2006, în care au indicat că, la unul din coeficienţii formulei de 
invenţie s-a depistat semnul plus în loc de semnul minus şi în rezultat, formula nu poate fi 
utilizată pentru rezolvare. În baza acestui fapt, Comisia de Apel, în raportul său din 10 
mai 2006 cu privire la reexaminarea cererii pentru brevetul de invenţie, a revocat raportul 
despre reexaminarea cererii pentru brevetul de invenţie din 21 ianuarie 2006, recunoscînd 



faptul că, invenţia nu corespunde condiţiilor de aplicabilitate în industrie. Cu toate 
acestea, Comisia de Apel din nou a utilizat ecuaţiile greşite pentru descrierea invenţiei şi 
a ignorat cererea lor de corectare a greşelii comise de Agenţie în formulă şi în descrierea 
invenţiei. Consideră că, ignorarea cererii lor este neîntemeiată. În scrisoarea nr.999 din 
12 iunie 2006, Agenţia greşit a făcut trimitere la rt.13 din  Legea privind brevetele de 
invenţie, deoarece acest articol reglementează relaţiile, ce vizează cererea pentru 
eliberarea brevetului, pe cînd trebuia să fie aplicate prevederile pct.81.3 şi 89.2 din 
Regulamentul despre aplicarea Legii privind brevetele de invenţie. Necătînd la emiterea 
deciziei Comisiei de Apel cu privire la anularea brevetului de invenţie nr.250, în acelaşi 
timp, au primit o scrisoare din partea Agenţiei despre plată scadentă a taxei de stat pentru 
menţinerea brevetului în vigoare. La 12 decembrie 2006, ei au achitat taxa în sumă de 
328 lei. Prin aceste acţiuni ilegale, pîrîţii le-au cauzat prejudicii materiale şi morale. 

Prin urmare, solicită anularea deciziei Comisiei de Apel din 12 mai 2006 cu privire 
la anularea brevetului de invenţie nr.250, introducerea schimbărilor în descrierea 
brevetului în baza cererii din 10 ianuarie 1995 şi încasarea de la Institutul Naţional de 
Standardizare şi Metrologie a sumelor de 1414867,5 lei, în vederea reparării prejudiciului 
material şi 1414867,5 lei, în vederea reparării prejudiciului moral. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 18 mai 2007 acţiunea a fost respinsă ca 
neîntemeiată. 

Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela au depus cerere de recurs împotriva 
hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi 
emiterea unei noi hotărîri cu privire la admiterea acţiunii. 

Recurenţii Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela, în motivarea recursului au 
indicat că, hotărîrea primei instanţe este neîntemeiată din următoarele considerente. Prin 
instanţă nu a constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele pricinii, care au importanţă 
pentru justa soluţionare a pricinii şi concluziile, expuse în hotărîre, sînt în contradicţie cu 
circumstanţele pricinii. Prima instanţă, în cadrul examinării pricinii, nu a clarificat din 
vina cui sau din care cauză în cererea cu privire la eliberarea brevetului de invenţie din 10 
ianuarie 1995 a fost comisă greşeala. Din depoziţiile martorului Scorogonov Anatolie 
rezultă că, aceasta a fost o greşeală tehnică, care a depistat-o în anul 1995, în timpul 
efectuării expertizei prealabile, însă el intenţionat a tăcut, motivînd că, cererea cu privire 
la eliberarea brevetului de invenţie a fost prezentată sub răspunderea solicitantului. 
Cererea cu privire la eliberarea brevetului de invenţie sub răspunderea solicitantului a 
fost depusă la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală după efectuarea expertizei 
preliminare. Astfel, greşeala a fost comisă de către Agenţie. În afară de aceasta, prima 
instanţă nu a ţinut cont de faptul că, în brevetul de invenţie nr.250 au fost comise greşeli 
de către colaboratorii Agenţiei în două ecuaţii, în care înaintea coeficienţilor ecuaţiei a 
fost indicat semnul „plus”, pe cînd urmau să fie indicate pe rînd semnele „plus” şi 
„minus”. Afară de aceasta, în materialele prezentate pentru efectuarea expertizei repetate 
din 21 ianuarie 2006, experţii Agenţiei au comis o greşeală în ecuaţia a treia, în care în 
loc de 154,8 a fost indicat 1,689. De asemenea, prima instanţă nu a ţinut cont de faptul 
că, în raportul de reexaminare nr.465 din 21 ianuarie 2006, cu completările din 22 martie 
2006, Agenţia a indicat că, brevetul de invenţie corespunde condiţiilor de brevetabilitate 
prevăzute în art.5-7 din Legea privind brevetele de invenţie, iar peste 4 luni, în raportul 
de reexaminare din 10 mai 2006, Agenţia a indicat că, brevetul de invenţie nu corespunde 
condiţiei de aplicabilitate industrială, ignorînd cererile lor din 27 ianuarie 2006 şi din 02 
martie 2006 despre corectarea greşelii comise de Agenţie în formula inventată. Totodată, 
prima instanţă nu a ţinut cont de faptul că, martorii Scorogonov Anatolie, fostul 



colaborator al Agenţiei şi directorul Departamentului Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele 
de Utilitate, Jovmir Tudor au depus mărturii false. 

De asemenea, au mai indicat că, prima instanţă a aplicat greşit normele de drept 
material şi anume, nu a aplicat legea, care trebuia să fie aplicată – regula 83.2 din 
Regulamentul cu privire la aplicarea Legii privind brevetele de invenţie şi a aplicat o 
lege, care nu trebuia să fie aplicată – regula 83.4 din regulament. 

Recurenţii Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela, în şedinţa instanţei de recurs, 
recursul au susţinut şi au cerut admiterea acestuia cu casarea hotărîrii primei instanţe şi 
emiterea unei noi hotărîri cu privire la admiterea acţiunii. 

Reprezentanţii intimaţilor Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, 
Tarlajanu Alexandru şi Isac Marcela şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
Cerneţchi Svetlana, în şedinţa instanţei de recurs, au cerut respingerea recursului şi 
menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul neîntemeiat şi care urmează 
a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei instanţe din următoarele considerente. 

În conformitate cu art.417 ali.(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. 

Concluzia primei instanţe despre necesitatea respingerii acţiunii ca neîntemeiată 
este justă, ea avînd la bază cumulul dovezilor administrat în cadrul dezbaterilor judiciare, 
cărora le-a fost dată o apreciere juridică cuvenită, în conformitate cu art.130 Cod de 
procedură civilă. 

Din materialele dosarului rezultă că, la 16 februarie 1995, SRL „Inprom” a depus la 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cerere pentru eliberarea brevetului de 
invenţie „Măsurător de debitmetru şi contor rotativ”, cu prioritatea invocată la 10 ianuarie 
1995. 

Ulterior, la 03 martie 1995, SRL „Inprom” a solicitat eliberarea brevetului de 
invenţie pe răspunderea solicitantului, fără examinarea în fond a cererii. 

Conform pct.2 din hotărîrea Guvernului RM nr.415 din 13 iunie 1994 cu privire la 
optimizarea sistemului de protecţie a proprietăţii industriale, Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a fost autorizată să elibereze brevete de invenţie în baza 
raportului de documente, fără examinarea în fond a cererilor, pe răspunderea 
solicitanţilor. 

Astfel, la 15 iunie 1995, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis 
hotărîrea de acordare a brevetului de invenţie pe răspunderea solicitantului şi prin urmare, 
pe numele SRL „Inprom” a fost eliberat brevetul de invenţie nr.250 cu titlu „Convertor 
rotativ al debitului” (f.d.135,136). 

Din adeverinţa nr.27, eliberată de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, la 
12 iunie 1996, rezultă că, dreptul asupra brevetului de invenţie a fost transmis de la SRL 
„Inprom” către Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela (f.d.8). 

Conform art.28 din Legea nr.461-XIII din 18 mai 1995 privind brevetele de 
invenţie, în decursul termenului de valabilitate brevetul poate fi declarat nul, integral sau 
parţial, în cazurile cînd invenţia protejată nu îndeplineşte condiţiile de brevetabilitate, 
stabilite prin prezenta lege; în revendicări există elemente care au lipsit în documentele 
iniţiale ale cererii; esenţa invenţiei nu a fost dezvăluită deplin şi clar în descriere; în 
brevet nu a fost indicat corect inventatorul sau titularul. 



La 27 aprilie 2005, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în temeiul 
articol enunţat şi în temeiul pct.23 din Regulamentul Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală, a depus la Comisia de Apel o contestaţie, solicitînd 
anularea brevetului de invenţie nr.250 din motivul necorespunderii acestuia condiţiilor de 
brevetabilitate a invenţiei şi anume, nu corespunde criteriului de noutate şi nu are 
aplicabilitate industrială şi activitate inventivă (f.d.212-214). 

Conform regulii 84.6 din Regulamentul de aplicare a Legii privind brevetele de 
invenţie, Comisia de Apel examinează contestaţiile, depuse împotriva brevetului eliberat 
pe răspunderea solicitantului, doar după efectuarea examinării în fond a cererii de brevet. 

La 21 ianuarie 2006, Secţia mecanică, electricitrate şi tehnici industriale Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în rezultatul reexaminării în fond a cererii, conform 
regulii 84.8 din Regulamentul de aplicare a legii privind brevetele de invenţie, i-a propus 
titularului să introducă modificările indicate în raportul de reexaminare sau să prezinte 
varianta proprie a modificărilor descrierii şi revendicărilor, nedepăşind limitele cererii 
(f.d.293-296). 

La 27 ianuarie 2006, recurenţii Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela au remis 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală o cerere, prin care au anunţat că, ei sînt 
de acord cu redacţia revendicărilor invenţiei, indicate în raportul de reexaminare şi care 
corespunde brevetului euroasiatic nr.000071 în baza cererii din 10 ianuarie 1995 (f.d.338, 
339). 

La 10 mai 2006, Departamentul Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de utilitate, 
reexaminînd cererea de brevet de invenţie, pentru care a fost eliberat brevetul nr.250, a 
emis raportul de reexaminare, prin care a stabilit că, invenţia recurenţilor nu corespunde 
condiţiei de aplicabilitate industrială (f.d.301-305). 

La 12 mai 2006, în baza raportului de reexaminare, Comisia de Apel a emis 
hotărîrea, prin care a anulat brevetul de invenţie nr.250 (f.d.249-251). 

Din hotărîrea Comisiei de Apel enunţate rezultă că, Comisia de Apel a constatat că, 
conform raportului de reexaminare din 10 mai 2006, în baza ecuaţiilor prezentate în 
materialele iniţiale ale cererii de brevet nr.95-0095 şi în materialele suplimentare cu nr.47 
din 10 ianuarie 1995, la cererea de brevet nr.94-0153, forma revendicată a profilului 
suprafeţei active a rotoarelor nu poate fi reprodusă, prin urmare, conform raportului 
respectiv, soluţia pentru rezolvarea problemei propuse în invenţie este greşită şi nu 
contribuie la rezolvarea problemei propuse şi coincide cu calculele şi concluziile 
prezentate în materialele Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie cu nr. 1183 
din 24 martie 2006 şi nr.897 din 17 aprilie 2006. 

Ţinînd cont de acest fapt, Comisia de Apel a susţinut concluzia Departamentului 
Invenţii, Soiuri de Plante şi Modele de utilitate referitor la faptul că, invenţia în litigiu nu 
corespunde condiţiei de aplicabilitate industrială conform art.7 din Legea privind 
brevetele de invenţie. 

Cît priveşte formulele matematice, Comisia de Apel a considerat că, schimbarea 
semnului „plus” cu semnul „minus” din acestea reprezintă cu o modificare, ci o soluţie 
tehnică diferită de cea prezentată de solicitant în materialele cererii, corespunzător, se 
extinde protecţia juridică a invenţiei, fapt ce contravine regulii 89.2 din regulamentul de 
aplicare a Legii privind brevetele de invenţie. 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 
că, prima instanţă corect a concluzionat că, Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală nu poartă nici o vină pentru faptul că, în brevet formula este cu greşeli, 
deoarece aceste greşeli puteau fi observate numai dacă era efectuată examinarea în fond. 



În asemenea împrejurări, prima instanţă temeinic şi legal a dispus respingerea 
acţiunii ca neîntemeiată. 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 
că, argumentele invocate de către recurenţi în cererea de recurs nu pot reţinute din 
motivele invocate anterior.Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul 
că, hotărîrea primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de către 
recurenţi sînt neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al curţii Supreme 
de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea primei 
instanţe. 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a), art.419 CPC, Colegiul Civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 
Se respinge recursul declarat de către Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela. 
Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 18 mai 2007 în pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată a lui Scripcenco Grigore şi Scripcenco Angela împotriva 
Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie şi Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea intelectuală cu privire la contestarea deciziei Comisiei de Apel cu privire la 
anularea brevetului de invenţie şi repararea prejudiciului moral şi material. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 
 
 
 
Preşedintele şedinţei,                   semnătura                Pascari Anastasia 
judecătorul 
Judecătorii                                    semnătura                Clevadî Valentina 
                                                      semnătura                Corolevschi Ion 
 
Copia corespunde originalului                                      Pascari Anastasia                            
 


