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Judecând în şedinţă de judecată publică civilă la cererea de chemare în 

judecată a reclamantei SRL „Pompe Com” împotriva Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi intervenientul accesoriu S.A. 

„Moldovahidromaş” privind anularea înregistrării mărcii „БЭН” nr. - 10483 

înregistrată la data de 07.04.2004, data depozitului - 23.05.2003, clasificarea Nisa - 

07, beneficiar SA „Moldovahidromaş” şi încasarea de la AGEPI în beneficiul SRL 

„Pompe Com” cheltuielile de judecată, Colegiul Civil a Curţii de Apel Chişinău, 

C O N S T A T Ă: 

Reclamanta SRL „Pompe Com” s-a adresat cu cerere de chemare în judecată 

împotriva pârâtei Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova (AGEPI) şi intervenientul accesoriu S.A. „Moldovahidromaş” privind 

anularea înregistrării mărcii „БЭН” nr. - 10483, înregistrată la data de 07.04.2004, 

data depozitului - 23.05.2003, clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA 

„Moldovahidromaş” şi încasarea de la AGEPI în beneficiul SRL „Pompe Com” 

cheltuielile de judecată. 

În motivarea acţiunii reclamanta SRL „Pompe Com” a invocat că este o 

companie, care din anul 2000 comercializează un spectru larg de pompe ermetice 

electrice, iar partenerii ai SRL „Pompe Com” au devenit cele mai mari 

întreprinderi din Rusia, Ucraina şi Belarus. De asemenea, în acţiune reclamanta 

SRL „Pompe Com” indică noţiunea de „pompe ermetice electrice” care în limba 

rusă se traduce drept „бессальниковый электро насос”, cu abrevierea „БЭН” şi 

această combinaţie de litere de zeci de ani în circuitul internaţional de specialitate, 



serveşte pentru identificarea speciei, destinaţiei şi altor caracteristici ale produselor 

respective. 

În afară de aceasta, în cererea de chemare în judecată reclamanta SRL 

„Pompe Com” indică că ea a aflat, că există o marcă „БЭН”, înregistrată la 

AGEPI, la data de 07.04.2004, cu nr. - 10483, data depozitului - 23.05.2003, 

clasificarea Nisa - 07, beneficiarul căreia este SA „Moldovahidromaş”. Mai mult 

ca atât, în cererea de chemare în judecată reclamanta SRL „Pompe Com” indică că 

înregistrarea mărcii „БЭН” de către beneficiarul SA „Moldovahidromaş” este 

ilegală, întrucât poate crea dificultăţi nejustificate activităţii statutare proprii, iar 

înregistrarea mărcii „БЭН” de către beneficiarul SA „Moldovahidromaş” trebuie 

anulată. 

În şedinţă de judecată reprezentantul reclamantei SRL „Pompe Com” - 

Chetruşcă Viorel, a susţinut acţiunea şi a solicitat admiterea integrală a cererii de 

chemare în judecată. 

Reprezentantul pârâtei AGEPI - Sibov L. a solicitat respingerea parţială a 

cererii de chemare în judecată a reclamantei SRL „Pompe Com” împotriva AGEPI 

şi intervenientului accesoriu SA „Moldovahidromaş” privind încasarea de la 

AGEPI a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. În referinţă reprezentantul 

AGEPI mai indică că este de competenţa instanţei de judecată aprecierea temeinicii 

cerinţei înaintate privind anularea înregistrării mărcii „БЭН” nr. 10483 din data de 

07.04.2007. 

În afară de aceasta, în referinţă reprezentantul pârâtei AGEPI a invocat că la 

data de 23.03.2003 solicitantul Negruţa Victor, str. Alecu Russo nr. 59/4, ap. 105, 

mun. Chişinău, a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale „”, 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); instrumente, altele decât cele acţionate manual, pentru 

agricultură, incubatoare pentru ouă. Totodată, în referinţă reprezentantul AGEPI 

menţionează că prin Decizia din 05.02.2004 a fost acceptat şi înregistrat contractul 

de cesiune totală a cererii de înregistrare a mărcii „БЭН” în beneficiul Centrului 



Tehnico-Ştiinţific „Hidrotehnica”, S.A. situată în bd. Decebal 3, mun. Chişinău, 

care în anul 2008 şi-a modificat denumirea de firmă şi adresa în S.A. 

„MOLDOVAHIDROMAŞ”, situată în str. Meşterul Manole 7, mun. Chişinău. Mai 

mult ca atât, în referinţă reprezentantul pârâtei AGEPI mai menţionează că la data 

de 07.04.2004 a fost adoptată Decizia de acceptare a cererii şi de înregistrare a 

mărcii, întrucât nu au erau temeiuri de refuz a cererii respective, iar după 

publicarea cererii în BOPI nr. 12/2003, nici o persoană nu a contestat în Comisia 

de Apel a AGEPI înregistrarea mărcii în conformitate cu prevederile art.17(1) a 

Legii nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

în vigoare la momentul înregistrării mărcii. 

Conform prevederilor art. 21 alin.(1) lit. b) Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 

privind protecţia mărcilor, 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: solicitantul a acţionat cu 

rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 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 

marca doar în scop de blocaj. 

Mai mult ca atât, în referinţă reprezentantului pârâtei AGEPI mai indică că în 

conformitate cu prevederile normei legale nominalizate reiese că acţiunile de rea-

credinţă la depunerea unei mărci spre înregistrare pot fi săvârşite de către 

solicitant/titular, dar nu de către AGEPI şi reclamanta SRL „Рompe Com” urmează 

să prezinte instanţei de judecată probe veridice, admisibile şi pertinente care ar 

confirma circumstanţele menţionate la art.21 a Legii privind protecţia mărcilor. 



Totodată, în referinţă reprezentantul pârâtei AGEPI mai indică că 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 etc., toate acţiunile 

solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunei-credinţe. 

De asemenea, în referinţă reprezentantul AGEPI menţionează că Tratatul 

privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994 şi Tratatul de la 

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, în 

corespundere cu prevederile cărora nici o parte contractantă nu poate cere ca alte 

condiţii decât cele care sunt enunţate la alin.(1)-(4) şi (6) să 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. 

În afară de aceasta, în referinţă reprezentantul pârâtei AGEPI indică că rea-

credinţa la înregistrarea unei mărci se referă doar la acţiunile 

solicitantului/titularului mărcii, AGEPI consideră neîntemeiată cerinţa privind 

încasarea de la AGEPI a cheltuielilor de judecată, deoarece reclamanta SRL 

„Pompe Com” eronat a indicat AGEPI în calitate de pârât. 

Mai mult ca atât, reprezentantul AGEPI 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. Conform prevederilor art.25 alin. (8) 

a Legii nominalizate 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 alin. (2) al Acordului privind aspectele 

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

Moldova a aderat la 26.07.2001. 



La 02.07.2004, cu nr. 3523, faptul înregistrării mărcii „БЭН” nr. 10483 a fost 

contestat, de către S.A.”Moldovahidromaş”, în Comisia de Apel AGEPI. 

Examinând contestaţia depusă, prin hotărîrea din 23.11.2004, Comisia de 

Apel AGEPI a ajuns la concluzia de a accepta parţial revendicările contestatarului, 

a considerat că elementul verbal „БЭН” a devenit un termen uzual folosit pentru 

desemnarea pompelor electrice fără garnitură de etanşare şi a concretizat volumul 

de drepturi în conformitate cu art.6(3) din Legea nr.588/1995, obţinut de solicitant 

asupra mărcii „БЭН”, 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. 

Totodată, titularul mărcii şi-a păstrat înregistrarea mărcii pentru toată clasa 07 

din clasificarea internaţională de la NISA însă, conform Hotărîrii Comisiei de Apel 

AGEPI din 23.11.2004, publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 

12/2004, nu mai poate pretinde la drept exclusiv asupra elementului verbal „БЭН”, 

utilizat pentru desemnarea pompelor electrice fără garnitură de etanşare în 

conformitate cu prescripţiile tehnice. 

Deoarece hotărîrea Comisiei de Apel AGEPI din 23.11.2004 nu a fost atacată 

în instanţa de judecată şi au exprimat mai mult de 3 ani de la data adoptării, aceasta 

a devenit definitivă şi a fost adusă la cunoştinţa terţilor, fiind opozabilă. 

În astfel de circumstanţe, deoarece există deja o hotărîre definitivă privind 

faptul că dreptul exclusiv asupra elementului verbal „БЭН” nu se extinde asupra 

pompelor electrice fără garnitură de etanşare în conformitate cu prescripţiile 

tehnice, AGEPI consideră că temeiul respectiv înaintat de reclamant este 

neîntemeiat şi urmează a fi respins, cu atât mai mult că pentru tot restul produselor 

din clasa 07 această marcă nu este uzuală. 

Mandatarul autorizat în PI, a intervenientului accesoriu S.A. 

„Moldovahidromaş” - Cotruţa Leonid a solicitat respingerea cererii de chemare în 

judecată ca fiind nefondată, motivând că S.A. „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 şi organe de transmisie (cu excepţia celor patru vehicule terestre); 

instrumente, altele decât cele acţionate manual, pentru agricultura, incubatoare 

pentru ouă, conform clasificării de la Nisa. De asemenea, în referinţă 

reprezentantul S.A. „Moldovahidromaş” indică că aceasta este un producător 

autohton de pompe submersibile şi pompe electrice de o gamă largă de 

caracteristici, pentru diverse domenii de utilizare în economie. 

În afară de aceasta, în referinţă reprezentantul S.A. „Moldovahidromaş” mai 

indică că întreprinderea este o uzină producătoare de pompe electrice, utilizate în 

diverse domenii ale economiei, cum ar fi industria alimentară, industria chimică, 

petrolieră ş.a. 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. Totodată, în referinţă reprezentantul S.A. Moldovahidromaş mai 

menţionează că produsele acesteia sunt apreciate de consumatori, deoarece uzina 

producătoare de pompe are un istoric destul de valoros în ceea ce priveşte, 

diversitatea şi volumele de produse fabricate pe perioada existenţei acesteia, 

precum gama largă de produse şi calitate şi S.A. „Moldovahidromaş” era bine 

cunoscută încă pe teritoriul fostei Uniunii Sovietice prin calitatea produselor şi 

potenţialul novator al colectivului ingineresc. 

Mai mult ca atât, reprezentantul S.A. „Moldovahidromaş” mai indică că 

întreprinderea 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. 

Totodată, în referinţă reprezentantul S.A. „Moldovahidromaş” mai 

menţionează că sunt nelegitime argumentele reclamantei SRL „Pompe Com” 

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

înregistrării mărcii precum şi pe parcursul folosirii mărcii înregistrate nu corespund 

realităţii. 

Audiind explicaţiile părţilor şi analizând probele administrate la materialele 

dosarului în raport cu circumstanţele pricinii, Colegiul Civil a Curţii de Apel 



Chişinău consideră că acţiunea SRL „Pompe Com” împotriva pârâtei Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi intervenientul 

accesoriu S.A. „Moldovahidromaş” privind anularea înregistrării mărcii „БЭН” nr. 

- 10483, înregistrată la data de 07.04.2004, data depozitului - 23.05.2003, 

clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA „Moldovahidromaş” urmează a fi admis, iar 

cerinţa reclamantei privind încasarea de la AGEPI în beneficiul SRL „Pompe 

Com” a cheltuielilor de judecată urmează a fi respinsă, din următoarele 

considerente. 

Din probele anexate la materialele dosarului rezultă că la data de 23.03.2003 

solicitantul Negruţa Victor, a depus cererea 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), instrumente, altele decât cele acţionate manual, 

pentru agricultură, incubatoare pentru ouă. De asemenea, din materialele dosarului 

reiese că prin Decizia AGEPI 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., iar la data de 07.04.2004 pârâta AGEPI a 

fost adoptat Decizia de acceptare a cererii şi de înregistrare a mărcii. 

În afară de aceasta, din materialele dosarului instanţa de judecată reţine că la 

data de 02.07.2004 în Comisia de Apel AGEPI de către intervenientul S.A. 

„Moldovahidromaş” a fost contestată înregistrarea mărcii „БЭН” nr. 10483, iar în 

contestaţie S.A.”Moldovahidromaş” a invocat că în temeiul art. 26 alin. (1) lit. a), 

alin. (3) şi art. 33 Legea nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor solicită anularea înregistrării nr. 10483, pe numele Centrului 

Tehnico-Ştiinţific „HIDROTEHNICA” S.A., precum că înregistrarea indicată a 

desemnării verbale „БЭН” a fost făcută cu încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2) 

lit. c) Legea nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor. Totodată, instanţa de judecată reţine că „БЭН” este desemnarea 

condiţională folosită în construcţia de pompe, care înseamnă pompă electrică fără 

garnitură de etanşare, după cum, de exemplu, este indicat în Condiţiile Tehnice din 



anii 1986, 1992 şi 1996, existând referinţe, la un şir de pompe de acest tip şi în 

Catalogul Î-P- „Moldovahidromaş”, în ghidul din anul 1967 şi ghidul din anul 

1972. Astfel, instanţa stabileşte că aceste referinţe sunt aduse ca exemplu pentru că 

desemnarea în cauză este de mult timp introdusă în terminologia folosită în tehnică 

pentru desemnarea pompelor de un anumit tip. 

De asemenea, din explicaţiile reprezentantului S.A.”Moldovahidromaş” 

instanţa de judecată constată că drepturile asupra cererii de înregistrare a 

desemnării verbale „БЭН” de Centrul tehnico-Ştiinţific „HIDROTEHNICA” S.A., 

au fost obţinute cu rea-credinţă, ceea ce s-a manifestat sub formă de concurenţă 

neloială, fapt care trebuie stopat în conformitate cu prevederile art. 10 bis al 

Convenţiei de la Paris. Totodată, instanţa de judecată constată că Centrul Tehnico-

Ştiinţific „HIDROTEHNICA” S.A. a fost o filială a S.A. „Moldovahidromaş” şi se 

ocupă de construcţia de pompe, adică fiind o organizaţie specializată, a ştiut că 

acesta înregistrare se face cu încălcarea Legii privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor. 

În afară de aceasta, din explicaţiile reprezentantului S.A. „Moldovahidromaş” 

instanţa de judecată stabileşte că în BOPI nr. 3/2004 a fost publicată informaţia 

privind transmiterea drepturilor asupra cererii 012994, iar la data de 19 mai 2004 

Centrul Tehnico-Ştiinţific „HIDROTEHNICA” S.A. deja a trimis o scrisoare de 

avertizare cu cerinţa de a opri folosirea desemnării „”, fără a aştepta publicarea 

înregistrării desemnării date în BOPI 5/2004. 

Astfel, instanţa de judecată constată că S.A. „Moldovahidromaş” este unul din 

cei mai mari producători de pompe din ţările Europei de vest, iar în statele CSI 

întreprinderea continuă să fie principalul proiector şi producător de pompe 

chimice, marine, circulare, speciale şi de alte tipuri şi pompele produse de S.A. 

„Moldovahidromaş” sunt livrate în multe ţări ale lumii, iar acţiunile nelegitime ale 

Centrului Tehnico-Ştiinţific „HIDROTEHNICA” împiedică activitatea normală a 

S.A. „Moldovahidrimaş” ca exportator de produse de calitate înaltă pe piaţa 

mondială, dar aduc pagubă şi renumelui Republicii Moldova. 



Mai mult ca atât, instanţa de judecată constată cu certitudine faptul că prin 

hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 23.11.2004 s-a hotărât acceptarea parţială 

a revendicărilor contestatarului şi menţinerea în vigoare a deciziei Departamentului 

Mărci şi Modele Industriale cu concretizarea volumului de drepturi în conformitate 

cu prevederilor art. 6 alin. (3) din legea Nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor, conform căruia întreprinderea 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. De asemenea, după cum reiese din 

explicaţiile reprezentantului S.A. „Moldovahidromaş” această hotărîre nu a fost 

contestată, fiind publicată în BOPI 12/2004. Totodată, instanţa de judecată 

stabileşte că conform deciziei de acceptare a modificărilor nr. 4205 a AGEPI din 

29.04.2008 a fost acceptată modificarea datelor referitoare la marca înregistrată, în 

temeiul cărora S.A. „Moldovahidromaş” a devenit beneficiara mărcii „БЭН” nr. 

10483, avînd în vedere că CTŞ „Hidrotehnica” SA a fost reorganizată în CTŞ 

„Hidrotehnica”, filiala S.A. „Moldovahidromaş”. 

De asemenea, din explicaţiile reprezentantul intervenientului accesoriu S.A. 

„Moldovahidromaş” instanţa de judecată stabileşte că S.A. „Moldovahidromaş” 

utilizează în mod exclusiv marca „БЭН” nr. 10483, pentru desemnarea „pompelor 

electrice fără garnitură de etanşare”, care au fost definite de reclamanta SRL 

„Pompe Com” în cererea de chemare în judecată ca „pompe ermetice electrice” 

prin traducere din echivalentul rusesc „,бессальниковый электро насос”. 

Conform prevederilor art.21 alin.(1) lit.a) şi b) Legea nr. 38 din 29.02.2008 

privind protecţia mărcilor, 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: marca a fost înregistrată 

contrar prevederilor art.7 şi dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul 

depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 

Iar, în corespundere cu prevederile art.22 alin.(1) lit.c) şi d) Legea 

nominalizată, 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 marca doar în scop de blocaj. 

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

Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a 

drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, şi în cazul cînd: 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”. 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), d) şi e) Legea privind 

protecţia mărcilor, se refuză înregistrarea: 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 şi 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. 

Iar, în corespundere cu prevederile art.8 alin.(4) lit.a) Legea privind protecţia 

mărcilor, 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. 

Astfel, în baza normelor legale nominalizate, instanţa de judecată constată 

incontestabil faptul că marca „БЭН” nr. 10483 reprezintă o identificare a speciei, a 

destinaţiei şi ale altor caracteristici ale „pompelor electrice fără garnitură de 

etanşare”, fapt existent de mai multe decenii, ceea ce obligă pârâta AGEPI să 

refuze înregistrarea mărcii „БЭН” nr. 10483 pentru „pompelor electrice fără 

garnitură de etanşare” solicitantului CTŞ „Hidrotehnica”, filiala S.A. 

„Moldovahidromaş”. Această concluzie reiese şi din probele anexate la dosar de pe 

condiţiile tehnice din anii 1986, 1992 şi 1996, catalogul Î.P. „Moldovahidromaş”, 

ghidul din anul 1967, contestaţia din 02.07.2004, nr.3523, depusă de către S.A. 

„Moldovahidromaş”, precum şi din hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 

23.11.2004, care nu a fost contestată nici de S.A. „Moldovahidromaş”, care a 

recunoscut efectele obligatorii ale acesteia. 

Din explicaţiile reprezentantului intervenientului accesoriu S.A. 

„Moldovahidromaş” date în şedinţele de judecată reiese că S.A. 

„Moldovahidromaş” utilizează în mod exclusiv marca „БЭН” nr. 10483 pentru 

desemnarea „pompelor electrice fără garnitură de etanşare” şi întrucât S.A. 

„Moldovahidromaş” nu intenţionează să renunţe la înregistrarea mărcii „БЭН” nr. 

10483, instanţa de judecată constată 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. 

Mai mult ca atât, instanţa de judecată stabileşte că S.A. „Moldovahidromaş” a 

neglijat observaţiile formulate în adresa CTŞ „Hidrotehnica” SA, prin contestaţia 

nr.3523 din 02.07.2004, deoarece după ce S.A. „Moldovahidromaş” a devenit 

beneficiar unic al înregistrării mărcii „БЭН” nr. 10483, ea a neglijat prevederile 

din hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 23.11.2004, potrivit cărora legitim şi 

întemeiat s-a stabilit faptul că înregistrarea mărcii „БЭН” nr. 10483 nu oferă 

dreptul exclusiv beneficiarului său asupra „pompelor electrice fără garnitură de 

etanşare”. Totodată, instanţa de judecată reţine că această atitudine este o 



manifestare a voinţei de rea-credinţă, care este un element al concurenţei neloiale, 

deoarece acest fapt este constatat şi urmează a fi anulată înregistrarea mărcii 

„БЭН”, nr. - 10483, beneficiar al căreia este SA „Moldovahidromaş”, pentru toate 

produsele din clasa 07, potrivit clasificării Nisa, conform prevederilor art.21 

alin.(1) lit.b) şi art.22 alin.(1) lit.c) şi d) Legea nr.38 din 29.02.2008 privind 

protecţia mărcilor. 

Astfel, instanţa de judecată conchide că este întemeiată şi urmează a fi admis 

capătul de cerere a reclamantei SRL „Pompe Com” împotriva pârâtei Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi intervenientul 

accesoriu S.A. „Moldovahidromaş”, privind anularea înregistrării mărcii „БЭН” 

nr.  - 10483, înregistrată la data de 07.04.2004, data depozitului - 23.05.2003, 

clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA „Moldovahidromaş”. 

Totodată, instanţa de judecată consideră că cerinţa reclamantei SRL „Pompe 

Com” privind încasarea de la pârâta Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova a cheltuielilor de judecată urmează a fi respinsă. 

Conform prevederilor art. 90 CPC, din cheltuielile de judecare a pricinii fac 

parte: a) sumele plătite martorilor, interpreţilor, experţilor şi specialiştilor; b) 

cheltuielile de efectuare a cercetărilor la faţa locului; c) cheltuielile de înştiinţare şi 

chemare a părţilor în judecată; d) cheltuielile de transport şi de cazare suportate de 

părţi şi de alţi participanţi la proces în legătură cu prezentarea lor în instanţă; e) 

cheltuielile suportate de cetăţenii străini şi de apatrizi în legătură cu plata 

interpretului dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu 

prevăd altfel; f) cheltuielile de căutare a pârâtului; g) cheltuielile de efectuare a 

expertizei; h) cheltuielile de executare a actelor judiciare; i) cheltuielile de asistenţă 

judiciară; j) cheltuielile de declarare a insolvabilităţii; k) compensaţiile pentru 

timpul de muncă pierdut; l) alte cheltuieli necesare, suportate de instanţă şi de 

participanţii la proces. 

Iar, în corespundere cu prevederile art. 94 alin. (1) CPC, instanţa 

judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească părţii care a avut 

câştig de cauză toate cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost 



admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional 

părţii admise din pretenţii, iar pârâtului - proporţional părţii respinse din pretenţiile 

reclamantului. 

Astfel, în temeiul normelor legale nominalizate, reclamanta SRL „Pompe 

Com” nu a prezentat probe veridice, admisibile şi pertinente ce ar confirma faptul 

că ea a suportat cheltuieli pentru judecarea pricinii respective şi nu a indicat care 

este mărimea acestor cheltuieli şi deci instanţa de judecată concluzionează că 

urmează a fi respins capătul de cerere privind încasarea de la AGEPI în beneficiul 

reclamantei SRL „Pompe Com” a cheltuielilor de judecată. 

Analizând probele prezentate, reieşind din considerentele enunţate şi având în 

vedere faptul că pretenţiile reclamantei sunt întemeiate, care au fost coroborate cu 

probe veridice şi incontestabile, acestea fiind apreciate multiaspectual, Colegiul 

Civil a Curţii de Apel Chişinău concluzionează că acţiunea SRL „Pompe Com” 

împotriva pârâtei Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova şi intervenientul accesoriu S.A. „Moldovahidromaş” privind anularea 

înregistrării mărcii „БЭН” nr. - 10483, înregistrată la data de 07.04.2004, data 

depozitului - 23.05.2003, clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA „Moldovahidromaş” 

urmează a fi admisă, iar cerinţa reclamantei privind încasarea de la AGEPI în 

beneficiul SRL „Pompe Com” a cheltuielilor de judecată urmează a fi respinsă. 

În conformitate cu prevederile art. art. 238-241 Cod de Procedură Civilă, 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Se admite cererea de chemare în judecată a reclamantei SRL „Pompe Com” 

împotriva pârâtei Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova şi intervenientului accesoriu S.A. „Moldovahidromaş”. 

Se anulează înregistrarea mărcii „БЭН”, nr- - 10483, cu data înregistrării din 

07.04.2004, data depozitului - 23.05.2003, clasificarea Nisa - 07, beneficiar SA 

„Moldovahidromaş”. 



Se respinge cerinţa reclamantei SRL „Pompe Com” privind încasarea în 

beneficiul ei de la pârâta Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

Republicii Moldova a cheltuielilor de judecată. 

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie, în termen 

de 15 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău                                                   Nina Vascan 
 

 


