
Dosarul nr.2r/o-307/2001 

Republica Moldova 
Curtea Supremă de Justiţie 

 
D E C I Z I E 

28 noiembrie 2001                                                            mun. Chişinău 

Colegiul civil în următoarea componenţă: 

preşedinte – Vasile Tataru, 

judecători – Natalia Moldovan şi Iurie Şumcov, 

judecînd în şedinţă publică recursul ordinar al reprezentantului reclamantului 

Uncu A. – Igori Brânză declarat de I. Brânză în cauza civilă la acţiunea lui A. 

Uncu către Agenţia de Stat pentru Protecţia proprietăţii industriale SA „TEBAS” 

de contestare a modalităţii de înregistrare a mărcii şi cererea reconvenţională de 

anulare a certificatului împotriva hotărârii Colegiului civil al Tribunalului Chişinău 

din 09.04.2001 şi deciziei din 10 iulie 2001 prin care s-a hotărît a respinge din lipsă 

de temei cererea reclamantului şi cererea reconvenţională. 

Audiind raportul judecătorului V. Tataru, explicaţiile reclamantului Uncu A., 

reprezentantului lui – Brânză ig., care au solicitat satisfacerea recursului, obiecţiile 

pârâtului care au solicitat respingerea recursului ordinar, Colegiul civil 

C O N S T A T Ă: 

A. Uncu s-a adresat cu cerere în Tribunalul Chişinău către Agenţia de Stat 

pentru protecţia proprietăţii industriale (AGEPI în care solicita de a impune 

Agenţia a înregistra marca verbală TEBAS privind mărfurile şi serviciile în clasele 

9, 10, 35, 41, 42 (f.d.1-7). 

În confirmarea cerinţelor sale A.Uncu indică că la 25.06.1996 a depus cerere 

de înregistrare a mărcii pentru clasele 9,10,35,41,42 (f.d.8). 

La 12 martie 1998 AGEPI adoptă decizie prin care se înregistrează certificatul 

de înregistrare a mărcii dar din clasa 9 au fost excluse indicaţiile referitor la 

„Aparatele pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau 

imaginilor” (f.d.14). 



A.Uncu a contestat excluderea din p.9 al calificatorului aparatele pentru 

înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor la Comisia de 

Apel a AGEPI la 08.07.1998 (f.d.16-17). 

Comisia de Apel la 19 octombrie 1998 anulează decizia secţiei Examinare, 

Marcă şi Modele Industriale din 12 martie 1998 din care marca TEBAS a fost 

înregistrată şi expediază dosarul la reexaminare în Secţia Examinare, Mărci şi 

Modele Industriale. 

Reclamantul la 25 februarie 1999 înaintează acţiunea Tribunalului (f.d.20-21). 

Prin hotărârea Tribunalului Chişinău din 25 iunie 1999 acţiunea lui A.Uncu se 

respinge ca neîntemeiată (f.d.72-74). 

La 12 august 1999 Comisia de Apel a AGEPI prin hotărîre a menţinut 

hotărîrea Comisiei din 19.10.1998 şi decizia Secţiei Examinare, Mărci şi Modele 

Industriale din 08.04.1999 despre înregistrarea mărcii TEBAS cu numărul 5554 

(f.d.106-107). 

Judecînd pricina în ordine de apel Curtea de Apel prin decizia din 18 ianuarie 

2000 a menţinut hotărîrea Tribunalului în vigoare (f.d.120). 

A.Uncu a depus recurs ordinar Curţii Supreme de Justiţie în care a solicitat 

casarea hotărîrilor adoptate anterior cu emiterea unei hotărîri prin care de admis 

acţiunea. 

Prin decizia Colegiului civil al Curţii Supreme de Justiţie din 1 noiembrie 

2000 a casat decizia Curţii de Apel din 18 ianuarie 2000, hotărîrea Tribunalului 

Chişinău din 25 iunie 1999 cu expedierea cauzei la reexaminare în tribunalul 

Chişinău (f.d.164-165). 

În cererea suplimentară A.Uncu a solicitat să fie încasată compensaţia 

materială în sumă de 18 000lei, compensaţia morală în sumă de 6000 lei pentru 

folosirea neautorizată a creaţiei lui şi compensaţia morală în sumă de 12 000 lei 

pentru refuzul de a înregistra marca TEBAS asupra întregii game de aparataj 

indicat în categoria de clasificare 09 (f.d.194). 



Tot în procesul de rejudecare „TEBAS” SA şi „TEBAS” SRL la 09.04.2001 

s-au adresat cu acţiune reconvenţională către A.Uncu de anulare a înregistrării 

mărcii „TEBAS” clasele 10,35,41 şi 42 (f.d.202-203). 

Colegiul civil al Tribunalului mun. Chişinău prin hotărârea din 9 aprilie 2001 

din nou a refuzat reclamantului în satisfacerea acţiunii lui A.Uncu şi totodată şi 

cererea reconvenţională a fost respinsă (f.d.238-240). 

Colegiul civil al Curţii de Apel prin decizia din 10 iulie 2001 a respins cererea 

de apel declarată de către A.Uncu cu menţinerea hotărîrii Tribunalului mun. 

Chişinău din 09.04.2001. 

Reprezentantul apelantului (A.Uncu) – Igor Brânză (procura din 08.02.2001 

cu împuternicirile respective – f.d.197) solicită anularea deciziei Curţii de Apel şi a 

hotărârii Tribunalului Chişinău. Se indică că motivaţia desfăşurată urmează să fie 

prezentată ulterior (f.d.282). 

Recursul ordinar urmează a fi respins din următoarele motive. 

Recurentul în recursul său a promis să aducă argumente suplimentare însă nu 

le-a prezentat. 

Marca „TEBAS” conform cererii nr.005549 din 25.06.1996 solicitată de 

A.Uncu pentru produse şi servicii prevăzute în clasele 09, 10, 35, 41 şi 42 a fost 

examinată în secţia Examinare, Mărci şi Modele Industriale a Agenţiei de Stat 

pentru Protecţia Proprietăţii Industriale în conformitate cu Legea nr. 558/1995 

privind mărcile şi denumirile de Origine a produselor şi înregistrată cu limitarea 

listei de produse din clasa 09 art.7 din Lege p.(3) a) şi (4) b) (f.d.7-15). 

Reclamantul Uncu solicită dreptul său de autor la cuvîntul „TEBAS”, care nu poate 

fi aplicat pentru cazul dat fiindcă această marcă deja era notoră la televizoarele 

produse. Marca nominalizată fiind bine cunoscută nu numai de consumatori nu 

poate fi din nou înregistrată după A.Uncu. 

Instanţele judecătoreşti just au soluţionat litigiul adoptînd hotărîri legale şi 

fondate (art.191 C.P.C.). 

Din aceste motive recursul ordinar se respinge din lipsă de temei. 

În conformitate cu art.313,314 C.P.C., Colegiul civil 



D E C I D E: 

Recursul ordinar se respinge din lipsă de temei cu menţinerea deciziei 

Colegiului civil al Curţii de Apel din 10 iulie 2001. 

 

 

 

Preşedinte                                                         Vasile Tataru 

Judecător                                                           Iurie Şumcov 

Judecător                                                           Natalia Moldovan 


