
prima instanţă: A Pahopol                                         dosarul nr.2r-73/08 

D E C I Z I E 

16 aprilie 2008                                                             mun. Chişinău 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul          Pascari Anastasia 
Judecătorii                                         Clevadî Valentina, Răducanu Tatiana 
 
examinînd în şedinţa publică recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, în pricina la cererea de chemare în judecată a Societăţii 

cu răspundere limitată „Brevetmarcservice” în interesele „Bausch&Lomb Inc.” 

împotriva Societăţii cu răspundere limitată „Centrul metodicilor netradiţionale”, 

Filimonenco Elena şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la 

anularea mărcii comerciale „Bausch&Lomb” şi recunoaşterea înregistrării mărcii 

comerciale ca act de concurenţa neloială, împotriva hotărîrii Curţii de Apel 

Chişinău din 02 noiembrie 2007, prin care acţiunea a fost admisă 

c o n s t a t ă 

SRL „Brevetmarcservice” în interesele „Bausch&Lomb Inc.” a depus cerere 

de chemare în judecată împotriva SRL „Centrul metodicilor netradiţionale”, 

Filimonenco Elena şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la 

anularea mărcii comerciale „Bausch&Lomb” şi recunoaşterea înregistrării mărcii 

comerciale ca act de concurenţă neloială. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, compania „Bausch&Lomb 

Inc.” a fost fondată în anul 1853. Din momentul fondării şi ăînă în prezent, ea s-a 

specializat în domeniul dezvoltării şi producerii ochelarilor, lentilelor de contact, a 

mijloacelor pentru îngrijirea lor, precum şi producerii dispozitivelor optice. Ea 

deţine mai mult de 5000 de patente pentru invenţie în diferite ţări. De asemenea, ea 

a fost inclusă în lista „Fortune 500” de rînd cu marii producător din lume „Coca 

Cola”, „Microsoft”, ş.a. Ea este sponsorul diferitor concursuri sportive din lume. 

De asemenea, a fost şi sponsorul jocurilor olimpice din or. Albervilie în anul 1992, 

din or. Lillehammer în anul 1994 şi din or. Atlanta în anul 1996. Compania 



foloseşte denumirea „Bausch&Lomb” în calitate de marcă din anul 1876, fiind 

înregistrată în diferite ţări din lume. Vînzările în Republica Moldova au fost 

efectuate prin intermediul diferitor firme, inclusiv şi SRL „Centrul metodicilor 

netradiţionale”. La 21 octombrie 2004, Filimonenco Elena, care este administrator, 

unul dintre fondatori şi soţia altui fondator a SRL „Centrul metodicilor 

netradiţionale”, a depus la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 

cerere privind înregistrarea mărcii verbale „Bausch&Lomb” pe numele ei. La 

momentul depunerii cererii, compania „Bausch&Lomb Inc.” nu avea în Republica 

Moldova înregistrare asupra mărcii verbale „Bausch&Lomb” şi Agenţia de Stat 

pentru Protecţia Proprietăţii a înregistrat marca pe numele lui Filimonenco Elena şi 

i-a eliberat certificatul nr.13588. În consecinţă, pîrîţii au obţinut posibilitatea de a 

interzice altor agenţi economici de a importa în Republica Moldova producţia 

companiei „Bausch&Lomb Inc.”. Ulterior, la 25 mai 2006, Filimonenco Elena s-a 

adresat către companie cu scrisoare, prin care a solicitat încheierea contractului 

excluziv privind importul mărfurilor companiei, precum şi încasarea compensaţiei 

în sumă de 75000 dolari SUA. Consideră că, pîrîţii au încălcat prevederile Legii 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor şi ale Legii privind protecţia 

concurenţei. 

Prin urmare, solicită constatarea înregistrării mărcii „Bausch&Lomb” ca act 

de concurenţă neloială şi obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

de a anula înregistrarea mărcii comerciale „Bausch&Lomb” pe numele lui 

Filimonenco Elena. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 02 noiembrie 2007 acţiunea a fost 

admisă şi a fost recunoscută înregistrarea de către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a mărcii „Bausch&Lomb” pe numele lui Filimonenco 

Elena ca act de concurenţă neloială. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a declarat recurs împotriva 

hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei 

instanţe şi emiterea unei noi hotărîri. 



Recurentul Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în motivarea 

recursului, a indicat că, nu este de acord cu hotărîrea primei instanţe. Cererea de 

înregistrare a mărcii verbale „Bausch&Lomb” a fost depusă de către Filimonenco 

Elena la Agenţie conform prevederilor Legii privind mărcile şi denumirile de 

origine ale produselor. În urma examinării cererii s-a constatat îndeplinirea 

condiţiilor legale pentru publicarea acesteia şi conform art.13 al.(2) din Legea 

menţionată, a fost emisă decizia privind publicarea cererii de înregistrare a mărcii 

în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr.8/2005. Deoarece în termenul 

legal de 3 luni de la data publicării cererii nu a fost depusă nici o contestaţie 

conform art.17 al.(1) din Legea menţionată, la 01 mai 2006 a fost emisă decizia de 

înregistrare a mărcii verbale „Bausch&Lomb” pe numele lui Filimonenco Elena. 

Conform art.18 al.(1) din Legea enunţată, în cazul în care nu a fost depusă nici o 

contestaţie împotriva înregistrării, AGEPI la decizia de înregistrare a mărcii şi o 

înregistrează în registrul naţional al mărcilor. Prin urmare, AGEPI a eliberat 

certificatul de înregistrare a mărcii conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Prima instanţă, însă, nu a ţinut cont de aceste circumstanţe. 

De asemenea, a mai indicat că, instanţa nu a luat în consideraţie faptul că, 

constatarea actului de concurenţă neloială necesită a fi examinat în procedura 

specială prevăzută de art.279 lit.a) CPC. Mai mult ca atît, AGEPI nu poate săvârşi 

acte de concurenţă neloială, deoarece art.8 al.(1) lit.d) din Legea cu privire la 

protecţia concurenţei defineşte actul de concurenţă neloială drept folosire 

neautorizată, integral sau parţial, a mărcii comerciale, emblemei de deservire, a 

altor obiecte ale proprietăţii industriale, a firmei unui alt agent economic, copierea 

formei, ambalajului şi aspectului exterior al mărfii unui alt agent economic. 

Conform art.106 al.(3) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al RM, AGEPI 

eliberează, în numele statului, titluri de protecţie a obiectelor de proprietate 

intelectuală şi, prin urmare, nu poate efectua acte de concurenţă neloială. Astfel, 

recunoaşterea de către instanţa de judecată a înregistrării de către AGEPI a mărcii 

verbale „Bausch&Lomb” pe numele lui Filimonenco Elena ca act de concurenţă 

neloială este lipsită de temeiuri juridice, deoarece acţiunile AGEPI nu constituie 



obiect al raportului juridic litigios examinat în instanţa de judecată. Astfel, actul de 

concurenţă neloială poate fi comis doar de un agent economic în privinţa unui alt 

agent economic, ambii desfăşurînd activităţi identice sau similare pe un teritoriu 

comun. În acest caz, instanţa urma să stabilească şi să indice expres atît actele de 

concurenţă neloială constatate, cît şi agentul economic care a comis actele 

respective, în vederea obligării acestuia la încetarea acţiunilor ilegale, remedierea 

consecinţelor, precum şi inadmisibilitatea comiterii pe viitor a actelor respective, 

ceea nu a fost făcut de către instanţa de judecată. 

Reprezentantul recurentului Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

Moisei Andrei, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul, cerînd admiterea 

acestuia, casarea hotărîrii primei instanţei şi emiterea unei noi hotărîri. 

Reprezentantul intimatului SRL „Brevetmarcservice”, Lepădatu Tatiana, în 

şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii 

primei instanţe. 

Reprezentantul intimatului SRL „Centrul metodicilor netradiţionale”, Socolov 

Olga, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul declarat de către Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cerînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii 

primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de justiţie consideră recursul întemeiat şi care 

urmează a fi admis cu casarea integrală a hotărîrii primei instanţe şi restituirea 

pricinii spre rejudecare în prima instanţă din următoarele considerente. 

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 

hotărîrea primei instanţe, restituind pricina spre rejudecare în primă instanţă în 

cazul în care eroarea judiciară a primei instanţe nu poate fi corectată de către 

instanţa de recurs. 

Reieşind din sensul art.240 al.(3) şi art.241 al.(6) CPC,  hotărîrea 

judecătorească urmează a fi adoptată în limitele pretenţiilor înaintate de către 

reclamant, astfel, încît dispozitivul ei să cuprindă concluzia instanţei privind 



admiterea sau respingerea fiecărui capăt de cerere înaintat şi susţinut în cadrul 

dezbaterilor judiciare. 

Din cererea de chemare în judecată rezultă că, au fost înaintate două pretenţii 

şi anume: cu privire la anularea înregistrării mărcii comerciale „Bausch&Lomb” şi 

cu privire la recunoaşterea înregistrării mărcii menţionate ca act de concurenţă 

neloială. 

La 13 iunie 2007, reprezentantul firmei „Bausch&Lomb Inc.” a depus o 

cerere de renunţare la pretenţia cu privire la anularea înregistrării mărcii 

comerciale „Bausch&Lomb” (f.d.94), însă prima instanţă nu a examinat această 

cerere şi nu s-a expus prin încheiere motivată dacă a admis sau a respins renunţul 

la acţiune. 

Din procesul-verbal al şedinţei de judecată rezultă că, reprezentantul firmei 

„Bausch&Lomb Inc.” a susţinut acţiunea integral şi a depus explicaţii pe marginea 

acestei pretenţii. 

Prima instanţă, însă, contrar prevederilor procesuale legale menţionate, nu s-a 

expus în hotărîre pe marginea acestei pretenţii. 

În conformitate cu art.33 al.(1) lit.a) CPC, curţile de apel, ca instanţe de drept 

comun, examinează pricinile cu privire la apărarea drepturilor de autor şi 

drepturilor conexe asupra invenţiilor, mărcilor de produs şi mărcilor de serviciu, 

indicaţiilor geografice (inclusiv a denumirilor de origine), desenelor şi modelelor 

industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrale, numelor 

comerciale, reprimării concurenţei neloiale, indiferent de calitatea procesuală, iar 

conform art.8 al.(2) din Legea cu privire la protecţia concurenţei, agenţii 

economici, asociaţiile lor, precum şi organizaţiile obşteşti ale întreprinzătorilor şi 

consumatorilor sînt în drept să solicite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Concurenţei apărarea împotriva concurenţei neloiale. 

Reieşind din normele legale citate, atît pretenţia cu privire la anularea 

înregistrării mărcii comerciale, cît şi pretenţia cu privire la recunoaşterea 

înregistrării mărcii comerciale ca act de concurenţă neloială (apărarea împotriva 



concurenţei neloiale) sînt de competenţa curţilor de apel, ca instanţe de drept 

comun . 

Din actele dosarului, însă, nu rezultă în ordinea cărei proceduri a fost 

examinată acţiunea intimatului şi dacă a fost respectată procedura extrajudiciară 

prevăzută de legislaţia în vigoare. 

Astfel, din considerentele menţionate, Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite 

recursul, de a casa integral hotărîrea primei instanţe şi de a restitui pricina spre 

rejudecare în prima instanţă. 

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

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 

Se admite recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală. 

Se casează integral hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 02 noiembrie 2007 

în pricina civilă la cerea de chemare în judecată a Societăţii cu răspundere limitată 

„Brevetmarcservice” în interesele „Bausch&Lomb Inc.” împotriva Societăţii cu 

răspundere limitată „Centrul metodicilor netradiţionale”, Filimonenco Elena şi 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea înregistrării 

mărcii comerciale „Bausch&Lomb” şi recunoaşterea înregistrării mărcii 

comerciale ca act de concurenţa neloială, 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                           semnătura                   Pascari Anastasia 

Judecătorii                           semnătura                   Clevadî Valentina 

                                             semnătura                   Răducanu Tatiana 

Copia corespunde originalului                                Pascari Anastasia       

                                                                                            


