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Dosarul 2-30/09 
HOTĂRÂRE 
în numele Legii 

 
23 iunie 2009        mun. Chişinău 
 
Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei de judecată, judecătorul   Nina Vascan 
Grefier         Andrei Iosip 
 

Examinând în şedinţă publică cererea de chemare în judecată a S:R.L. 

„HIDROCHIM” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 

privind declararea ilegală şi anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 21 

august 2008 privind anularea înregistrării mărcii combinate „OLTCHIM” nr. 

certificat 14773, titularul S.R.L. „HIDROCHIM” în temeiul art. 26 alin. (1) lit. b) al 

Legii privind mărcile şi denumirile de origine nr. 588 din 22.09.1995 deoarece 

folosirea mărcii induce în eroare consumatorii, instanţa de judecată, 

CONSTATATĂ: 

Reclamanta S.R.L. „HIDROCHIM” s-a adresat cu cerere de chemare în judecată 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind 

declararea ilegală şi anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 28.08.2008 

privind anularea înregistrării mărcii combinate „OLTCHIM” nr. certificat 14773, 

titularul S.R.L. „HIDROCHIM” în temeiul art. 26 alin. (1) lit. b) al Legii privind 

mărcile şi denumirile de origine nr. 588 din 22.09.1995 deoarece folosirea mărcii 

induce în eroare consumatorii. 

În motivarea cererii S.R.L. „HIDROCHIM” a indicat că, la data de 21.08.2008 

Comisia de Apel a AGEPI a emis hotărârea privind anularea înregistrării mărcii 

combinate „OLTCHIM” nr. certificat 14773, titular S.R.L. „HIDROCHIM” în 

temeiul art. 26 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 588/1995 deoarece folosirea mărcii induce 

în eroare consumatorii. La momentul emiterii hotărârii nominalizate era în vigoare 

Legea privind mărcile şi denumirile de origine nr. 588 din 22.09.1995. 

Reprezentantul S.R.L. „HIDROCHIM” a mia indicat că la emiterea deciziei 

privind înregistrarea mărcii combinate „OLTCHIM” nr. certificat 14773, titular 
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S.R.L. „HIDROCHIM” AGEPI a procedat legal. De asemenea, reprezentantul S.R.L. 

„HIDROCHIM” a menţionat că înregistrarea mărcii „OLTCHIM” de către compania 

română S.C. „OLTCHIM” S.A. nu are nici o forţă juridică pe teritoriul Republicii 

Moldova şi nu poate constitui ca temei pentru anularea mărcii „OLTCHIM” pe 

numele S.R.L. „HIDROCHIM”, care îşi are sediul în Republica Moldova. 

În afară de aceasta, reprezentantul S.R.L. „HIDROCHIM” a mai indicat că marca 

înregistrată pe numele S.C. „OLTCHIM” S.A. în România nu a fost recunoscută ca 

marcă notorie şi nici nu este protejată în alt mod pe teritoriul Republicii Moldova. 

De asemenea, reprezentantul S.R.L. „HIDROCHIM” a mia indicat că la 

înregistrarea mărcii pe teritoriul Republicii Moldova, AGEPI a examinat provizoriu şi 

corespunderea mărcii „OLTCHIM” prevederilor Convenţiei de la Paris, de asemenea 

a avut posibilitatea a verifice înregistrarea unei asemenea mărci în alt stat. Mai mult 

ca atât, reprezentantul S.R.L. „HIDROCHIM” a indicat şi faptul că la înregistrarea 

mărcii combinate „OLTCHIM” nr. certificat 14773, AGEPI nu a depistat motivul 

inducerii în eroare a consumatorilor, deşi S.C. „OLTCHIM” S.A. activează sub a 

ceastă denumire încă din anul 1966. 

Suplimentar, reprezentantul S.R.L. „HIDROCHIM” a mai indicat că la emiterea 

hotărârii din 21.08.2008 Comisia de Apel a AGEPI s-a bazat pe prevederile ar. 6 septis 

al Conven iei de la Paris, deşi S.R.L. „HIDROCHIM” nu a fost reprezentantul S.C. 

„OLTCHIM” S.A. pe teritoriul Republicii Moldova şi nu are nici un contract de 

agenţie semnat cu această companie în modul prevăzut de art. 1199 şi 1207 al 

Codului Civil al RM nr. 1107-XV din 06.06.2002. 

Mai mult ca atât, reprezentantul S.R.L. „HIDROCHIM” a indicat că AGEPI la 

emiterea hotărârii şi-a depăşit competenţa, deoarece stabilirea faptului cu valoarea 

juridică, inclusiv faptul folosirii cu rea credinţă a unei mărci, actele de concurenţă 

neloială, denumirea de firmă pot fi recunoscute numai de către instanţa de judecată pe 

baza unor probe întemeiate. Cu toate acestea, Comisia de Apel a AGEPI a considerat 

că sunt suficiente materialele prezentate de către S.C. „OLTCHIM” S.A. pentru a 

demonstra faptul că semnul „OLTCHIM”, este cunoscut după compania românească 

S.C. „OLTCHIM” S.A., iar utilizarea acestei mărci de către S.R.L. „HIDROCHIM” 
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induce în eroare consumatorii privind producătorul mărfurilor şi locul de provenienţă 

a lor. Cu toate acestea, reprezentantul S.R.L. „HIDROCHIM” a indicat că S.C. 

„OLTCHIM” S.A. nu şi-a dovedit prin nimic afirmaţiile sale. 

Suplimentar, reclamanta S.R.L. „HIDROCHIM” a mai indicat că despre hotărârea 

Comisiei de Apel a AGEPI din 21.08.2008 a aflat prin scrisoarea AGEPI nr. 10132 

din 22.09.2008. 

La data de 07.10.2008 reclamanta S.R.L. „HIDROCHIM” s-a a dresat cu cererea 

prealabilă nr. 175 către AGEPI privind anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI 

din 21.08.2008. Prin răspunsul AGEPI nr. 2080 din 03.11.2008 reclamantei S.R.L. 

„HIDROCHIM” i-a fost refuzat în satisfacerea cerinţei sale privind anularea hotărârii 

Comisiei de Apel a AGEPI din 21.08.2008, în legătură cu care fapt la 03.12.2008 s-a 

adresat cu cerere de chemare în judecată. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău nr. 3-182/09 din 16 martie 2009 în proces 

în calitate de intervenient accesoriu a fost atrasă S.C. „OLTCHIM” S.A. 

Reprezentantul reclamantei S.R.L. „HIDROCHIM” – Ştirbu Natalia în baza 

procurii, a susţinut cererea de chemare în judecată şi a solicitat admiterea acesteia în 

întregime, declararea ilegală şi anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 

21.08.2008 privind anularea înregistrării mărcii combinate . „OLTCHIM”  

nr. certificat 14773, titular S.R.L. „HIDROCHIM” în temeiul art. 26 alin. (1) lit. b) al 

Legii privind mărcile şi denumirile de origine nr. 588 din 22.09.1995 deoarece 

folosirea mărcii induce în eroare consumatorii. 

Reprezentantul pârâtei Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – Sibov 

Liviu în baza procurii, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca 

neîntemeiată şi a indicat că hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 21.08.2008 a 

fost întocmită în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

Reprezentantul intervenientului accesoriu S.C. „OLTCHIM” S.A. – Radu Ion în 

baza procurii, a solicitat respingerea acţiunii cu menţinerea hotărârii Comisiei de 

Apel a AGEPI din 21.08.2008 şi a indicat că la emiterea ei au fost respectate toate 

procedurile legale în vigoare la acel moment. Totodată, reprezentantului S.C. 

„OLTCHIM” S.A. a mai indicat că, marca „OLTCHIM” înregistrată în baza 
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certificatului nr. 14773 după titularul S.R.L. „HIDROCHIM” vine în contradicţie cu 

prevederile legislaţiei internaţionale deoarece aceasta corespunde denumirii S.C. 

„OLTCHIM” S.A. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, apreciind probele administrate la 

materialele dosarului în raport cu circumstanţe pricinii, instanţa de judecată consideră 

cererea de chemare în judecată a S.R.L. „HIDROCHIM” legitimă şi întemeiată care 

urmează a fi admisă, din următoarele considerente. 

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lit. a) CPC al RM, ca instanţe de 

drept comun, curţile de apel judecă în primă instanţă pricinile civile privind apărarea 

drepturilor de autor şi drepturilor conexe, dreptului 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 integrate, numelor comerciale, reprimării concurenţei neloiale, indiferent 

de calitatea persoanei. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit cu certitudine că, la data de 21.08.2008 Comisia 

de Apel a AGEPI a emis hotărârea privind anularea înregistrării mărcii combinate 

„OLTCHIM” nr. certificat 14773, titular S.R.L. „HIDROCHIM” în temeiul art. 26 

alin. (1) lit. b) al Legii nr. 588/1995 deoarece folosirea mărcii induce în eroare 

consumatorii. 

Instanţa de judecată consideră că la emiterea deciziei privind înregistrarea mărcii 

combinate „OLTCHIM” nr. certificat 14773, titular S.R.L. „HIDROCHIM” AGEPI a 

procedat legal. 

Instanţei de judecată nu i-au fost prezentate prove care ar dovedi faptul că 

înregistrarea mărcii „OLTCHIM” de către compania română S.C. „OLTCHIM” S.A. 

nu are nici o forţă juridică pe teritoriul Republicii Moldova şi nu poate constituit ca 

temei pentru anularea mărcii „OLTCHIM” pe numele S.R.L. „HIDROCHIM” care îşi 

are sediul în Republica Moldova. 

Din materialele dosarului, instanţa de judecată reţine că, marca înregistrată pe 

numele S.C. „OLTCHIM” S.A. în România nu a fost recunoscută ca marcă notorie şi 

nici nu este protejată în alt mod pe teritoriul Republicii Moldova. Instanţei de 
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judecată nu i-au fost prezentate probe pertinente şi incontestabile care ar dovedi 

faptul că o asemenea marcă a fost înregistrată în altă ţară. 

De asemenea, instanţa de judecată a stabilit că la înregistrarea mărcii pe teritoriul 

Republicii Moldova, AGEPI a examinat provizoriu şi corespunderea mărcii 

„OLTCHIM” prevederilor Convenţiei de la Paris, de asemenea a avut posibilitatea sa 

verifice înregistrarea unei asemenea mărci în alt stat. Mai mult ca atât, instanţa de 

judecată a stabilit şi faptul că la înregistrarea mărcii combinate „OLTCHIM” nr. 

certificat 14773, AGEPI nu a depistat motivul inducerii în eroare a consumatorilor, 

deşi S.C. „OLTCHIM” S.A. activează sub această denumire încă din anul 1966. 

Suplimentar, instanţa de judecată a constat că la emiterea hotărârii din 21.08.2008 

Comisia de Apel a AGEPI s-a bazat pe prevederile art. 6 septies al Convenţiei de la 

Paris, deşi S.R.L. „HIDROCHIM” nu a fost reprezentantul S.C. „OLTCHIM” S.A. pe 

teritoriul Republicii Moldova şi nu are nici un contract de agenţie semnat cu această 

companie în modul prevăzut de art.art. 1199 şi 1207 al Codului Civil al RM nr. 1107-

XV din 06.06.2002. 

Mai mult ca atât, instanţa de judecată a stabilit că AGEPI la emiterea hotărârii şi-a 

depăşit competenţa, deoarece stabilirea faptului cu valoare juridică, inclusiv faptul 

folosirii cu rea credinţă a unei mărci, actele de concurenţă neloială, denumirea de 

firmă pot fi recunoscute numai de către instanţa de judecată pe baza unor probe 

întemeiate. Cu toate acestea, Comisia de Apel a AGEPI a considerat că sunt 

suficiente materialele prezentate de către S.C. „OLTCHIM” S.A. pentru a demonstra 

faptul că semnul „OLTCHIM”, este cunoscut după compania românească S.C. 

„OLTCHIM” S.A., iar utilizarea acestei mărci de către S.R.L. „HIDROCHIM” 

induce în eroare consumatorii privind producătorul mărfurilor şi locul de provenienţă 

a lor. 

Cu toate acestea, instanţa de judecată concluzionează că AGEPI la adoptarea 

hotărârii contestate, iar S.C. „OLTCHIM” S.A. la solicitare de anularea înregistrării 

mărcii, nu au dovedit faptul inducerii în eroare a consumatorilor privind producătorul 

mărfurilor şi locul de provenienţă a lor şi nu au prezentat în acest scop probe 

pertinente, veridice şi admisibile faţă de litigiul respectiv şi anume, un sondaj de 
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opinii, efectuat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. De asemenea, AGEPI 

şi S.C. „OLTCHIM” S.A. nu au prezentat instanţei de judecată o hotărâre invocabilă 

de stabilire a faptului de concurenţă neloială de către S.R.L. „HIDROCHIM”, şi 

hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată prin care marca „OLTCHIM”-românia a 

fost recunoscută notorie pe teritoriul Republicii Moldova.  

Instanţa de judecată a stabilit că reclamanta S.R.L. „HIDROCHIM” despre 

hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din 21.08.2008 a aflat prin scrisoarea AGEPI 

nr. 10132 din 22.09,2008. La data de 07.10.2008 reclamanta S.R.L. „HIDROCHIM” 

s-a adresat cu cererea prealabilă nr. 175 către AGEPI privind anularea hotărârii 

Comisiei de Apel a AGEPI din 21.08,2008. Prin răspunsul AGEPI nr. 2080 din 

03.11.2008 reclamantei S.R.L. „HIDROCHIM” i-a fost refuzat în satisfacerea 

cerinţei sale privind anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 21.08.2008, în 

legătură cu care fapt la 03.12.2008 s-a adresat cu cererea de chemare în judecată. 

De asemenea. instanţa de judecată a luat în consideraţie argumentul 

reprezentantului AGEPI expus în referinţa depusă la dosar, conform căruia 

recunoaşte faptul că la momentul înregistrării mărcii „OLTCHIM” după S.R.L. 

„HIDROCHIM” pentru produsele şi serviciile din clasele 01 şi 35, nu existau careva 

interdicţii sau constatării a lezării drepturilor consumatorului. Instanţa de judecată a 

stabilit că careva încălcări nu au fost stabilite nici pe parcursul anilor următori în care 

S.R.L. „HIDROCHIM” a utilizat marca „OLTCHIM” pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

Instanţa de judecată a stabilit că la data de 15.04.2008 S.C. „OLTCHIM” S.A. 

rezidentă în România a depus la AGEPI contestaţie împotriva mărcii „OLTCHIM” 

înregistrată după S.R.L. „HIDROCHIM”, solicitând anularea înregistrării. 

Din probele administrate la materialului dosarului, instanţa de judecată reţine 

faptul că S.R.L. „HIDROCHIM” şi S.C. „OLTCHIM” S.A. se aflau în relaţii civile, 

iar cererea privind anularea înregistrării mărcii combinate „OLTCHIM”  

nr. certificat 14773 după titularul S.R.L. „HIDROCHIM” , s-a ivit în urna unui 

conflict între acestea.  
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Studiind cererea de chemare în judecată şi materialele dosarului, reieşind din 

considerentele enunţate şi având în vedere faptul că pretenţiile reclamantei S.R.L. 

„HIDROCHIM” sunt legitime şi întemeiate, care au fost coroborate cu probe veridice 

şi incontestabile, acestea fiind apreciate multiaspectual, instanţa de judecată ajunge la 

concluzia că cererea de chemare în judecată a S.R.L. „HIDROCHIM” împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind declararea ilegală 

şi anularea hotărârii Comisiei de Apel a AGEPI din 21.08.2008 privind anularea 

înregistrării mărcii combinate „OLTCHIM” nr. certificat 14773 după titularul S.R.L. 

„HIDROCHIM” în temeiul art. 26 alin. (1) lit. b) al Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine nr. 588 din 22.09.1995 deoarece folosirea mărcii induce în 

eroare consumatorii, urmează a fi admisă. 

În conformitate cu prevederile art.art. 239-241 CPC al Republicii Moldova, 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău, 

HOTĂRĂŞTE:  

Se admite cererea de chemare în judecată a S.R.L. „HIDROCHIM” împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). 

Se declarară ilegală şi se anulează hotărârea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală din 21 august 2008 privind anularea înregistrării 

mărcii combinate „OLTCHIM” nr. certificat 14773, titular S.R.L. „HIDROCHIM” în 

temeiul art. 26 alin. (1) lit. b) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine nr. 588 

din 22.09.1995 deoarece folosirea mărcii induce în eroare consumatorii. 

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 

zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău.  

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul Curţii de Apel Chişinău   Nina Vascan 
 

    

 


