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    Prima instanţă, Curtea de Apel Chişinău: N. Vascan                               Dosarul nr. 2r-304/09 

D E C I Z I E 

09 decembrie 2009                                                                     mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Vera Macinskaia 

Judecătorii –Valeriu Arhip şi Svetlana Filincova 

 

cu participarea: reprezentanţilor recurenţilor compania „OLTCHIM” SA, 

România – Radu Ion în baza procurii nr. 1172 din 30 martie 2009 şi Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală RM – Liviu Sibov în baza procurii nr. 734 din 14 mai 

2009; a reprezentantului intimatului Societatea cu Răspundere Limitată „Hidrochim” – 

Calaida Denis în baza procurii din 08 decembrie 2009, 

examinînd în şedinţă publică recursurile declarate de Institutul de Dezvoltare a 

Proprietăţii Intelectuale „INDEPRIN”, acţionînd în interesele Societăţii pe Acţiuni 

„OLTCHIM” România şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii cu Răspundere 

Limitată „Hidrochim” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi 

intervenientului accesoriu Societatea pe Acţiuni „OLTCHIM” România cu privire la 

anularea hotărîrii Comisiei de Apel a AGPI din 21 august 2008, prin care a fost 

anulată înregistrarea mărcii combinate „OLTCHIM” nr. 14773, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 23 iunie 2009, prin care acţiunea a 

fost integral admisă, 

c o n s t a t ă 

 

La 03 decembrie 2008, Societatea cu Răspundere Limitată „Hidrochim” a depus 

o cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi intervenientului accesoriu Societatea pe Acţiuni „OLTCHIM” România 

cu privire la anularea hotărîrii Comisiei de Apel a AGPI din 21 august 2008 prin care 

a fost anulată înregistrarea mărcii combinate „OLTCHIM” nr. 14773. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 21 august 2008, Comisia de Apel 

a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis hotărîrea prin care a fost 

anulată înregistrarea mărcii combinate „OLTCHIM” nr. 14773 după Societatea cu 

Răspundere Limitată „Hidrochim” din motiv că folosirea mărcii sus-vizate de către 

această întreprindere induce în eroare consumatorul din RM în privinţa produselor şi 

producătorului ai acestora. 

Consideră reclamantul că această hotărîre este ilegală şi pasibilă anulării din 

următoarele considerente. 

La emiterea deciziei privind înregistrarea mărcii combinate „OLTCHIM” nr. 

14773 după Societatea cu Răspundere Limitată „Hidrochim”, Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a procedat absolut legal, oferind acestei companii protecţie 
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juridică a mărcii în litigiu pe teritoriul RM. Faptul înregistrării mărcii „OLTCHIM” de 

către Societatea pe Acţiuni „OLTCHIM” pe teritoriul României nu are nici o valoare 

juridică pe teritoriul RM şi nu poate constitui drept temei pentru anularea înregistrării 

mărcii „OLTCHIM” nr. 14773 după Societatea cu Răspundere Limitată „Hidrochim” 

pe teritoriul RM. 

Marca înregistrată pe numele Societăţii pe Acţiuni „OLTCHIM” România nu a 

fost recunoscută ca marca notorie şi nici nu este protejată în alt mod pe teritoriul RM. 

Cu atît mai mult cu cît, la etapa examinării cererii privind înregistrarea mărcii în 

litigiu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a avut acces la informaţie că 

această marcă este folosită de către contestatar încă din anul 1966, însă necătînd la 

aceasta a înregistrat marca solicitată după întreprinderea „Hidrochim” SRL. 

De asemenea, invocă reclamantul că hotărîrea Comisiei de Apel a AGPI din 21 

august 2008 a fost bazată pe art. 6 septies al Convenţiei de la Paris, adică înregistrarea 

de un agent sau de un reprezentant al deţinătorului mărcii fără permisiunea celui din 

urmă. Însă, compania „Hidrochim” SRL nu a fost şi nici nu este reprezentantul 

Societăţii pe Acţiuni „OLTCHIM” România pe teritoriul RM şi nici nu a fost semnat 

vreun contract de agenţie cu această companie. 

Această circumstanţă fost ignorată de către Comisia de Apel a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală, necătînd la faptul că acest argument a fost adus şi în 

cadrul examinării contestaţiei. 

Menţionează Societatea cu Răspundere Limitată „Hidrochim” că în hotărîrea 

Comisiei de Apel a AGPI din 21 august 2008 a fost remarcat faptul că nu ţine de 

competenţa Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală stabilirea faptului cu 

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

concurenţă neloială, denumirea de firmă bine cunoscută. Aceste fapte pot fi cunoscute 

numai de către instanţa judecătorească în urma prezentării probelor necesare. 

Însă, Comisia de Apel a considerat că sînt suficiente probe prezentate de către 

Societatea pe Acţiuni „OLTCHIM” România pentru a constata faptul că marca 

„OLTCHIM” cu elementul figurativ în forma unui hexagon este bine cunoscută după  

compania „OLTCHIM” România. 

Totodată, mai indică reclamantul că hotărîrea Comisiei de Apel a AGPI din 21 

august 2008 a fost emisă cu încălcarea competenţei. 

Cere Societatea cu Răspundere Limitată „Hidrochim” să fie anulată hotărîrea 

Comisiei de Apel a AGPI din 21 august 2008 prin care a fost anulată înregistrarea 

mărcii combinate „OLTCHIM” nr. 14773. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 23 iunie 2009 acţiunea a fost admis. A 

fost anulată hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală din 21 august 2008, prin care a fost anulată înregistrarea mărcii combinate 

„OLTCHIM” nr. 14773 pe numele titularului Societatea cu Răspundere Limitată 

„Hidrochim”. 

Institutul de Dezvoltare a Proprietăţii Intelectuale „INDEPRIN”, acţionînd în 

interesele Societăţii pe Acţiuni „OLTCHIM” România, a declarat recurs împotriva 

hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii Curţii de Apel 

Chişinău din 23 iunie 2009 şi pronunţarea unei noi hotărîri, prin care acţiunea să fie 

integral respinsă. 
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Recurentul Institutul de Dezvoltare a Proprietăţii Intelectuale „INDEPRIN”, 

acţionînd în interesele Societăţii pe Acţiuni „OLTCHIM” România, în motivarea 

recursului, a indicat că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care 

au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond, concluziile primei instanţe, expuse 

în hotărîre, sînt în contradicţie cu circumstanţele pricinii, precum şi au fost încălcate şi 

eronat aplicate normele de drept material şi anume nu a fost aplicată legea care trebuia 

să fie aplicată şi a fost aplicată eronat analogia legii sau analogia dreptului. 

Concomitent, şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a declarat recurs 

împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii Curţii 

de Apel Chişinău din 23 iunie 2009 şi pronunţarea unei noi hotărîri, prin care acţiunea 

să fie integral respinsă. 

Recurentul Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în motivarea 

recursului, a indicat că concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sînt în 

contradicţie cu circumstanţele pricinii. 

Reprezentanţii recurenţilor compania „OLTCHIM” SA, România şi Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală RM – Radu Ion şi Liviu Sibov, în şedinţa 

instanţei de recurs, au susţinut recursurile, cerînd admiterea acestora, casarea hotărîrii 

primei instanţe şi pronunţarea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie integral 

respinsă. 

Reprezentantul intimatului Societatea cu Răspundere Limitată „Hidrochim” – 

Calaida Denis, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi 

menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Audiind declaraţiile reprezentanţilor părţilor, studiind materialele dosarului, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

recursurile întemeiate şi care urmează a fi admise cu casarea hotărîrii primei instanţe 

şi emiterea unei hotărîri noi cu privire la respingerea integrală a acţiunii din 

următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit. c) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o hotărîre nouă fără a restitui pricina 

spre rejudecare, anulînd hotărîrea primei instanţe dacă nu este necesar să verifice 

suplimentar dovezile prezentate în instanţa de recurs şi dacă circumstanţele pricinii au 

fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept material au fost aplicate eronat. 

Din materialele dosarului rezultă că la 04 septembrie 2006 intimatul Societatea cu 

Răspundere Limitată „Hidrochim” a depus o cerere la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală privind înregistrarea mărcii combinate „OLTCHIM” pentru 

clasele 01 şi 35 conform clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor, iar la 12 

decembrie 2007 după compania „Hidrochim” SRL a fost înregistrată marca combinată 

„OLTCHIM” nr. de depozit 14773 (f.d. 45). 

La 15 aprilie 2008, Societatea pe Acţiuni „OLTCHIM” România a depus la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală o contestaţie, cerînd anularea 

înregistrării mărcii „OLTCHIM” nr. de depozit 14773 după Societatea cu Răspundere 

Limitată „Hidrochim” dat fiind faptul că titularul mărcii internaţionale „OLTCHIM” 

nr. de depozit 811238 este compania „OLTCHIM” România încă din 03 iunie 2002 

(f.d. 33-42). 
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Conform art. 26 alin. (1) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, înregistrarea mărcii sau a denumirii de 

origine a produsului poate fi recunoscută nulă, integral sau parţial, în perioada 

termenului de valabilitate a acesteia dacă folosirea mărcii induce în eroare 

consumatorul. 

Or, în conformitate cu art. 27 alin. (1) lit. c) al Legii sus-citate, Agenţia anulează 

înregistrarea mărcii sau a denumirii de origine a produsului în temeiul recunoaşterii 

nulităţii înregistrării conform  art. 26. 

Prin hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală din 21 august 2008 contestaţia Societăţii pe Acţiuni „OLTCHIM” 

România a fost parţial admisă şi anulată înregistrarea mărcii combinate „OLTCHIM” 

nr. de depozit 14773 al cărei titular era Societatea cu Răspundere Limitată 

„Hidrochim” din motiv că folosirea mărcii date de către compania „Hidrochim” SRL 

induce în eroare consumatorul (f.d. 11-16). 

Verificînd cu certitudine înscrisurile dosarului în raport cu argumentele invocate 

în recursuri, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că hotărîrea Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală din 21 august 2008 este întemeiată şi legală din următoarele considerente. 

Potrivit art. 7 alin. (2) lit. a) şi (3) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, nu se admite înregistrarea, ca 

marcă sau elementele ale ei, semne false sau care ar putea induce în eroare 

consumatorul în privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa producătorului acestora. 

Nu pot fi înregistrate ca marcă semnele care reproduc denumiri de firmă (sau părţi ale 

lor) bine cunoscute în Republica Moldova în cazul în care acestea nu aparţin persoanei 

care solicită înregistrarea mărcii. 

Astfel, după cum rezultă Societatea pe Acţiuni „OLTCHIM” România este 

titularul mărcii internaţionale nr. 811238. Marca combinată „OLTCHIM” IR 811238 

ce conţine elementul figurativ de forma unui hexagon a fost înregistrată la 03 iunie 

2002 conform Angajamentului de la Madrid privind înregistrarea mărcilor în baza 

înregistrării naţionale nr. 36 228 din 03 august 1999 pentru 18 clase CIPS, inclusiv şi 

pentru clasele 01 şi 35, pentru un şir de ţări europene (f.d. 43-44, 109-111, 144-151). 

De la această dată informaţia privind înregistrarea mărcii a devenit accesibilă pentru 

publicul larg inclusiv din RM. Ca urmare în anul 2007 înregistrarea dată a fost extinsă 

de către titular încă pentru 3 ţări: R Moldova, Rusia şi Ucraina. 

Instanţa de recurs consideră că urmează a fi reţinut argumentul recurenţilor 

precum că marca figurativă în forma unui hexagon însoţită de partea verbală 

„OLTCHIM” nr. 14773 înregistrată la 12 decembrie 2007 după compania 

„Hidrochim” SRL şi marca combinată „OLTCHIM” IR 811238, care de asemenea 

conţine elementul figurativ de forma unui hexagon, înregistrată la 03 iunie 2002 după 

Societatea pe Acţiuni „OLTCHIM” România sînt în totalmente identice din 

următoarele împrejurări. 

După cum s-a stabilit Societatea pe Acţiuni „OLTCHIM” România a înregistrat 

marca combinată „OLTCHIM” nr. IR 811238 încă din anul 2002. Cu compania 

„Hidrochim” SRL recurentul se află în relaţii comerciale încă din anul 2005 fapt 

constatat prin declaraţiile vamale, facturile externe de uz inter, invoicuri (f.d. 46-57). 
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Astfel, prezenţa relaţiilor comerciale demonstrează nu doar că intimatul a fost la 

curent cu privire la existenţa companiei „OLTCHIM” SA România, dar cu precizie 

cunoştea dimensiunile ei, aria de activitate şi popularitatea ei datorită gamei de 

produse şi respectiv a mărcii comerciale ce îi aparţine. 

Mai mult decît atît, marca combinată „OLTCHIM” nr. IR 811238 este denumirea 

de firmă a recurentului fapt prin ce şi o reprezintă. 

Cu atît mai mult cu cît, popularitatea la nivel internaţional a companiei 

„OLTCHIM” SA România este demonstrată prin multiple publicaţii, cît şi prin reţeaua 

web ce aparţine aceste întreprinderi (f.d. 31-32, 58-65). 

Prin urmare, prin utilizarea de către compania „Hidrochim” SRL a mărcii 

combinate „OLTCHIM” nr. de depozit 14773 se creează un risc de confuzie despre 

producătorul mărfurilor, astfel ce poate induce în eroare consumatorii privind 

producătorul şi locul provenienţei produselor. Cu atît mai mult cu cît, intimatul 

comercializează produsele companiei „OLTCHIM” SA România pe teritoriul RM din 

anul 2005. 

Este de menţionat faptul că după cum a declarat reprezentantul recurentului, 

denumirea companiei „OLTCHIM” SA România a avut loc în anul 1990 în procesul 

de transformare a Combinatului Chimic Rîmnicu Vîlcea pentru a putea a putea 

desemna legăturile cu regiunea unde este amplasata partea administrativă şi industrială 

a întreprinderii (f.d. 192-194). 

Această regiune fiind Oltenia – partea de sud-vest a României cunoscută ca fiind 

producătoare de produse chimice. Oraşul Rîmnicul Vîlcea este situat pe malurile rîului 

Olt de unde a şi provenit denumirea companiei. Informaţia dată demonstrează legătura 

directă dintre denumirea companiei „OLTCHIM” SA România şi denumirea 

geografică a unei din regiunile României. 

Colegiul consideră că intimatul la depunerea cererii de înregistrare a mărcii ştia 

cu certitudine despre existenţa mărcii companiei „OLTCHIM” SA România, despre 

reputaţia acesteia şi produsele sale. Deci rezultă că compania „Hidrochim” SRL a avut 

ca scop de a profita de renumele pe care recurentul o are pe plan mondial, de marca, 

de produsele şi serviciile acesteia. Cu atît mai mult cu cît, intimatul pentru a nu admite 

importul produselor şi serviciilor a companiei „OLTCHIM” SA România pe teritoriul 

RM în anul 2007 a solicitat protecţie la frontieră a mărcii „OLTCHIM” nr. de depozit 

14773 înregistrată pe numele său, astfel avînd ca scop blocarea produselor şi 

serviciilor ale recurentului (f.d. 139-141). 

Mai mult decît atît, prin hotărîrea din 21 august 2008, Comisia de Apel a 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a recunoscut că marca „OLTCHIM” 

cu element figurativ nr. de depozit 14773, titularul căreia este compania „Hidrochim” 

SRL, a fost înregistrată ilegal, deoarece duce în eroare consumatorul, fiind o 

reproducere exactă a mărcii combinate „OLTCHIM” nr. IR 811238, titularul căreia 

este compania românească „OLTCHIM” SA, concomitent creînd o confuzie referitor 

la producătorul, locul de provenienţă a produselor şi serviciilor. 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul că, circumstanţele pricinii 

au fost stabilite de către prima instanţă, însă normele de drept material au fost aplicate 

eronat şi nu este necesară verificarea suplimentară a cărorva dovezi, Colegiul civil şi 

de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a 
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admite recursurile, de a casa hotărîrea primei instanţe şi de a emite o hotărîre nouă, 

prin care acţiunea Societăţii cu Răspundere Limitată „Hidrochim” împotriva Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenientului accesoriu Societatea pe 

Acţiuni „OLTCHIM” România cu privire la anularea hotărîrii Comisiei de Apel a 

AGPI din 21 august 2008, prin care a fost anulată înregistrarea mărcii combinate 

„OLTCHIM” nr. 14773, să fie respinsă integral. 

În conformitate cu art. 417 alin.(1) lit. c), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

 

d e c i d e 

 

Se admit recursurile declarate de Institutul de Dezvoltare a Proprietăţii 

Intelectuale „INDEPRIN”, acţionînd în interesele Societăţii pe Acţiuni „OLTCHIM” 

România şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 23 iunie 2009, în pricina civilă 

la cererea de chemare în judecată a Societăţii cu Răspundere Limitată „Hidrochim” 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenientului 

accesoriu Societatea pe Acţiuni „OLTCHIM” România cu privire la anularea hotărîrii 

Comisiei de Apel a AGPI din 21 august 2008, prin care a fost anulată înregistrarea 

mărcii combinate „OLTCHIM” nr. 14773, şi se emite o hotărîre nouă prin care: 

Se respinge integral acţiunea Societăţii cu Răspundere Limitată „Hidrochim” 

împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi intervenientului 

accesoriu Societatea pe Acţiuni „OLTCHIM” România cu privire la anularea hotărîrii 

Comisiei de Apel a AGPI din 21 august 2008, prin care a fost anulată înregistrarea 

mărcii combinate „OLTCHIM” nr. 14773. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                             Vera Macinskaia 

 

Judecătorii                                                                Valeriu Arhip 

 

                                                                                  Svetlana Filincova 

 

 

   

 

 

 

 

 


