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Dosarul ne. 2-216/08 
 

HOTĂRÂRE 
ÎN NUMELE LEGII 

 
11 decembrie 2008                 mun. Chişinău 
 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul      Sergiu Arnăut 
Grefier         Olesea Ţurcan 

 

Examinând în şedinţă publică, cererea de chemare în judecată decalară de 

compania SC „CHIMCOMPLEX” SA-BORZEŞTI, către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) şi intervenţii ANPC şi „HIDROCHIM” SRL, 

privind anularea mărcii comerciale cu nr. 14995 – „B&fig” din 06.12.2006, 

înregistrate pe numele „HIDROCHIM” SRL, instanţa 

 

C O N S T A TĂ : 

 

Reclamantul SC „CHIMCOMPLEX” SA-BORZEŞTI s-a adresat  în instanţa 

de judecată cu o cerere către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI)  şi solicită anularea hotărârii  Comisiei de Apel a AGEPI din 04.04.2008 

privind respingerea contestaţiei referitor la marca combinată nr. 14995 - „B&fig” 

din 2006.12.06, anularea înregistrării mărcii combinate nr. 14995 din 2006.12.06 

pe numele titularului SRL „Hidrochim”. 

Întru argumentarea cerinţelor reprezentantul reclamanţilor a explicat, faptul  

că în luna septembrie 2007 SC „Chimcomplex” a  primit o adresare de la SRL 

„Hidrochim” Republica Moldova, prin care i s-a adus la cunoştinţă că dânşii deţin 

un şir de mărci comerciale, printre care şi echivalentul folosit de SC 

„Chimcomplex”. 

Marca combinată  „B&fig” nr. 14995 a  fost înregistrată de AGEPI la 12 iunie 

2007 pe numele „Hidrochim” SRL pentru totalitatea produselor cl. 01 şi o parte de 

serviciile incluse în cl. 35, conform CIPS, obţinând protecţie pe teritoriul 

Republicii Moldova pe un termen de 10 ani. 
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 Astfel, reclamantul menţionează că la acest moment SRL „Hidrochim” 

Chişinău uzurpează marca „B” proprietatea CHIMCOMPLEX, marca care este 

protejată de legile internaţionale, legi recunoscute şi respectate de însăţi Legea 

Republicii Moldova nr. 588/2209.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. 

Din aceste considerente la data de 17 ianuarie 2008 SC „Chimcomplex” SA-

Borzeşti, conform legislaţiei în vigoare a depus  contestaţie împotriva înregistrării 

pe numele SRL „Hidrochim”a mărcii  combinate „B&fig” nr. 14995, solicitând 

anularea acesteia. Prin hotărârea Comisiei de Apel a AGEPI din data de 

04.04.2008 a fost respinsă contestaţia, pe care reclamantul o consideră una 

neîntemeiată şi pasibilă casării, cât şi  consideră neîntemeiată înregistrarea mărcii 

combinate „B&fig” nr. 14995 pe numele „Hidrochim” SRL. 

Anume din aceste considerente şi cele explicate în şedinţa instanţei, 

reprezentantul reclamantului a solicitat admiterea cererii de chemare  în judecată ca  

fiind întemeiată şi legală, cu anularea  mărcilor comerciale cu nr. 14995 - „B&fig”  

din 06.12.2006, înregistrate pe numele „HIDROCHIM”  SRL. 

Reprezentantul pârâtului  în şedinţa instanţei a solicitat respingerea acţiunii ca 

fiind înaintatea fără careva suport  legal, menţionează că toate acţiunile AGEPI de 

la depunerea cererii până la înregistrarea lor au fost realizate în strictă conformitate 

cu Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 

septembrie 1995 şi vigoare la data depunerii cererii. 

Reprezentantul intervenientului nu a recunoscut acţiunea şi a solicitat 

instanţei de a refuza în admiterea  acţiunii, indicând, că el foloseşte mărcile 

menţionate strict conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, marca a fost 

înregistrată conform prevederilor Legii privind mărcile şi denumirile  de origine a 

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, de aceea solicită de a recunoaşte 

cerinţele reclamantului ca neîntemeiate. 

În şedinţa de judecată reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Concurenţei a susţinut cerinţele acţiunii şi a solicitat  instanţei admiterea acestora 
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în baza art. 10 bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale 

din 20 martie 1883. 

Apreciind argumentele invocate în cererea de chemare în judecată cercetând  

multiaspectual, complet şi nemijlocit în ansamblu şi interconexiunea lor a 

explicaţiilor părţilor, înscrisurilor administrate de părţi în şedinţa de  judecată, 

verificând argumentele invocate în coraport cu normele incidente în domeniu, 

instanţa conchide că cererea de chemare în judecată urmează a fi respinsă ca fiind 

neîntemeiată din  considerentele ce urmează. 

În conformitate cu art. 7 alin 4 lit. (a) al Legii  privind  mărcile şi denumirile 

de origine a produselor, în calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice 

sau similare care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa altor persoane 

sau cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru produse sau servicii 

identice. 

Totodată potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 

privind protecţia mărcilor, stabileşte că titularul mărcii este în drept să interzică 

terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţământul său un semn 

identic cu marfa pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care marca 

este înregistrată, un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca 

înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de 

semn şi de  marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului, riscul 

de confuzie include şi riscul de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi 

marca, iar un semn identic sau similar cu marca pentru produse şi sau servicii 

diferite pentru cele care  marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit 

un renume în RM, iar persoana terţă în urma folosirii semnului, fără motive 

justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărci sau le aduce 

atingere acestora.  

Potrivit cu probele sub formă de înscrisuri, anexate la materialele cauzei 

rezultă că compania „HIDROCHIM” SRL este proprietarul certificatelor de 

înregistrare a mărcilor nr. 14772, nr. 14756 şi nr. 14577 în baza art. 9 al Legii 

privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008 şi deţine dreptul exclusiv de a 
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dispune de mărci, de a  folosi  pe teritoriul Republicii Moldova şi de a interzice 

altor persoane să folosească fără consimţământul său  în operaţiunile comerciale 

semnele identice sau similare pentru produsele sau serviciile identice sau similare. 

În Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nici o persoană terţă nu 

a  contesta în conformitate cu art. 17(1) al Legii nr. 588/1995 în Comisia de Apel a 

AGEPI înregistrarea mărcii şi nici nu au fost depistate mărci identice sau similare 

înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, corespunzător mărcile solicitate au 

fost înregistrate pe numele „HIDROCHIM” SRL. Toate acţiunile AGEPI de la 

depunerea cererilor şi până la înregistrarea lor au fost realizate în strictă 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Mai mult ca atât, din tot textul cererii de chemare în judecată nu reiese nici o 

pretenţie faţă de AGEPI. Toate argumentele aduse ţin de acţiunile titularului  

mărcilor a căror înregistrare se contestă, aparţinute SR „HIDROCHUM”. 

Iar în temeiul legii AGEPI nu poate fi subiect de drept privitor la acte de 

concurenţă neloială, deoarece, art. 8 (1) d) al legii cu privire la protecţia 

concurenţei defineşte actul de concurenţa  neloială drept  folosirea neautorizată, 

integral sau parţial, marca comercială, emblema de deservire a altor  obiecte ale 

proprietăţii industriale, a firmei unui lat agent economic, copierea formei, 

ambalajului şi aspectului exterior al mărfii unui alt agent economic. 

astfel, neîntemeiat reclamantul în calitate de dovadă a actului de concurenţă 

neloială indică, că compania „HIDROCIM” SRL foloseşte aceste mărci cu rea 

credinţă pentru  obţinerea beneficiului financiar şi avantajului neîntemeiat. Pentru 

probarea  acestui  fapt reclamantul indică, că SRL „HIDROCIM” aplica asistenţă 

la frontieră privind suspendarea operaţiunilor vamale şi utilizează aceste mărci 

pentru dobândirea avantajului financiar, deoarece actul de concurenţă neloială 

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

ambii desfăşurând activităţi identice sau similare, pe un  teritoriu  comun. 

Mai mult decât cele expuse, conform art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 

38/2008 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, o marcă poate fi declarată nulă 

de către Curtea de Apel Chişinău  dacă la momentul depunerii  cererii de  
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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 dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în 

scop de  blocaj. 

Trimiterea efectuată de către reclamant la art. 10  bis al Convenţiei de la Paris 

pentru Protecţia Proprietăţii Industriale din 20.03.1883 este  nefondată, şi nu se 

reţine ca relevantă la cazul în litigiu, deoarece acest articol nu conţine temei pentru 

constatarea în calitate de act de concurenţă neloială – faptul depunerii cererii 

pentru înregistrarea mărcii. 

Cererile de înregistrare a mărcilor sus menţionate au fost depuse în perioada 

indicată era în vigoare Legea privind mărcile şi denumirile de origine ale 

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995. De către titularul au fost îndeplinite 

toate cerinţele şi în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nici o 

persoană terţă nu a contestat în conformitate cu art. 17(1) al legii nr. 588/1995 în 

Comisia de Apel a AGEPI înregistrarea mărcii şi nici nu au fost depistate mărci 

identice sau similare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. 

Toate acţiunile, care pot fi recunoscute în calitate de act de concurenţă 

neloială sunt enumerate în art. 8 din Legea privind protecţia concurenţei RM nr. 

1103 din 30.06.2000, iar în cazul în litigiu încălcări de acest gen nu se constată. 

Dreptul exclusiv a titularului mărcii înregistrate este prevăzut de art. 6 (1) al 

legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, care stipulează, că 

titularul unei mărci, pe întregul termen de valabilitate a mărcii, are dreptul exclusiv 

de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a 

interzice altor persoane să folosească, fără consimţământul său, în operaţiunile 

comerciale semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori 

similare celor pentru care marca a fost înregistrată în cazul în care o astfel de 

folosire ar genera risc de confuzie.  
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În aşa mod, argumentele reclamantului precum că, adresarea „HIDROCHIM” 

SRL din septembrie 2007 în adresa altor companii constituie un act de concurenţa 

neloială nu sunt motivate. Aceste însă reprezintă drepturi ale lui „HIDROCHIM” 

SRL garantate prin Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor. 

Invocarea de către reprezentantul ANPC drept confirmarea a ilegalităţii 

înregistrării mărcilor comerciale contestate, a Hotărârea cu nr. DCF-101-102-

103/118 din 18 septembrie 2008 adoptată de Consiliul Administrativ al Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Concurenţei,  care a stabilit faptul încălcării prevederilor 

art. 3, 4 şi 8 din Legea nr. 1103 din 30-06-2000, art. 10 bis şi 6-septies din 

Convenţia de la Paris pentru protecţia Proprietăţii Industriale, este neîntemeiate şi 

nu se reţine ca având suport  probant, deoarece la moment Hotărârea a fost 

contestată de către intervinientul compania HIDROCHIM SRL, hotărârea în cauză 

nu a intrat în vigoare şi respectiv nu corespunde prevederilor art. 121 din CPC şi 

nu poate fi luată ca baza la admiterea acţiunii . 

În temeiul celor enunţate în partea descriptivă şi în conformitate cu 

prevederile art. 118, 121, 130 (5) şi 170 (1) a) din CPC, art. 86 (1), 86 (3) c) din 

Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, art. 8 din Legea 

privind protecţia concurenţei nr. 1103 din 30.06.2000, şi art. 238-241 CPC, 

instanţa 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Se respinge cererea de chemare în judecată declarată de compania SC 

„CHIMCOMPLEX” SA-BORZEŞTI  către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI) şi intervenienţii ANPC şi „HIDROCHIM” SRL, privind 

anularea mărcii comerciale cu nr. 14995 – „B&fig” din 06.12.2006, înregistrate pe 

numele „HIDROCHIM” SRL ca neîntemeiată. 

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

15 zile. 

 

Preşedintele şedinţei, 
Judecătorul      Sergiu Arnăut    


