
prima instanţă: S. Arnăut                        dosarul nr. 2r-88/09 

D E C I Z I E  

 

16 iulie 2009                    mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al  

Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                 Svetlana Novac 

Judecătorii                     Iulia Cimpoi, Tamara Chişcă-Doneva 

 

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către societatea comercială 

„Chimcomplex” SA – Borzeşti, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către societatea 

comercială „Chimcomplex” SA-Borzeşti împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, intervenient Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei şi societatea 

cu răspundere limitată „Hidrochim” cu privire la anularea certificatului de înregistrare a 

mărcii comerciale,  

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008, prin care 

acţiunea a fost respinsă, 

c o n s t a t ă  

 

La 26 iunie 2008, societatea comercială „Chimcomplex” SA-Borzeşti a  depus 

cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, intervenient Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei şi societatea 

cu răspundere limitată „Hidrochim” cu privire la anularea certificatului de înregistrare a 

mărcii comerciale. 

În motivarea acţiunii reclamantul societatea comercială „Chimcomplex” SA-

Borzeşti a indicat că în luna septembrie 2007 a primit o adresare de la societatea  cu 

răspundere limitată „Hidrochim” Republica Moldova, prin care i s-a adus la cunoştinţă 

că dînşii deţin un şir de mărci comerciale, printre care şi echivalentul folosit de 

societatea comercială „Chimcomplex” SA-Borzeşti. Marca combinată „B&fig.” nr. 

14995 a fost înregistrată de AGEPI la 12 iunie 2007 pe numele „Hidrochim” societate 

cu răspundere limitată  pentru totalitatea produselor cl. 01 şi o parte din serviciile 

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

un termen de 10 ani. 

Astfel,  a indicat reclamantul, la moment societatea cu răspundere limitată 

„Hidrochim” Chişinău uzurpează marca „B” societatea comercială „Chimcomplex” SA-

Borzeşti, marcă care este protejată de legile internaţionale, de Legea Republicii 

Moldova nr.588 din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor şi Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale. 

În legătură cu acesta la data de 17 ianuarie 2008 societatea comercială 

„Chimcomplex” SA-Borzeşti, conform legislaţiei în vigoare a depus o contestaţie 

privind anularea certificatului de înregistrare a mărcii comerciale nr. 14995 - „B&fig.” 

din 06 decembrie 2006 eliberat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

titularului societatea cu răspundere limitată „Hidrochim”, însă prin hotărîrea   Comisiei 

de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 04 aprilie 2008 

contestaţia a fost respinsă, fapt cu care reclamantul nu este de acord. 



 

Cere, reclamantul societatea comercială „Chimcomplex” SA-Borzeşti, admiterea 

acţiunii şi anularea certificatului de înregistrare a mărcii comerciale nr. 14995 - 

„B&fig.” din 06 decembrie 2006 eliberat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală titularului societatea cu răspundere limitată „Hidrochim”. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008, acţiunea a fost 

respinsă ca neîntemeiată. 

La 29 decembrie 2008, societatea comercială „Chimcomplex” SA-Borzeşti a 

declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea 

hotărîrii primei instanţe cu emiterea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie admisă 

integral. 

În motivarea recursului recurentul societatea comercială „Chimcomplex” SA-

Borzeşti a indicat că consideră hotărîrea primei instanţe urmează a fi casată deoarece, 

concluziile expuse în hotărîre sunt în contradicţie  cu circumstanţele pricinii şi 

înscrisurile din dosar. A mai indicat recurentul că în cadrul examinării cauzei prima  

instanţă a aplicat şi interpretat eronat normele de drept material, fapt ce a dus la 

pronunţarea unei hotărîri ilegale şi neîntemeiate. 

Reprezentantul recurentului societatea comercială „Chimcomplex” SA-Borzeşti, 

Vîşcu Svetlana, în şedinţa de judecată în instanţa de recurs, a susţinut recursul înaintat 

solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîri primei instanţe  cu emiterea unei noi 

hotărîri prin care acţiunea să fie admisă integral. 

Reprezentantul intimatului societatea cu răspundere limitată „Hidrochim”, Ştirbu 

Natalia şi reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Sibov Liviu, 

în şedinţa instanţei de recurs au solicitat respingerea recursului cu menţinerea hotărîrii 

primei instanţe pe care o consideră legală şi întemeiată. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Concurenţei, Mereuţa Olga în 

şedinţa instanţei de recurs a solicitat examinarea recursului şi emiterea deciziei la 

discreţia instanţei. 

 Audiind părţile, studiind materialele dosarului şi argumentele cererii de recurs, 

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

recursul declarat de către societatea comercială „Chimcomplex” SA-Borzeşti, întemeiat 

şi care urmează a fi admis cu casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi 

hotărîri prin care acţiunea de admis integral. 

  În favoarea concluziei enunţate se invocă următoarele argumente. 

În  conformitate cu art. 417 al.(1) lit. c) Cod de procedură civilă, instanţa de 

recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o nouă hotărâre 

fără a restitui pricina spre rejudecare, anulând 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.  

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, reţine 

că încălcarea normelor dreptului material şi procedural de către prima instanţă s-a 

manifestat prin interpretarea eronată a legii, ceea ce în conformitate cu prevederile art. 

400 al. (1) lit. c) CPC, constituie temei de casare a hotărârii şi admitere a recursului. 

Astfel, după cum s-a constatat în cadrul şedinţei de judecată, la data de 17 

septembrie 2001, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România a eliberat 

societăţii  comerciale „Chimcomplex” SA-Borzeşti, Certificatul de înregistrare a mărcii 



 

comerciale „B&fig.” pentru distribuirea produselor din cl. 01,05,17 şi serviciile din cl. 

35.  (f.d.37) pe un termen de 10 ani. 

Totodată, este constatat că la data de 06 decembrie 2006, Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 14995 (f.d. 

30,) a înregistrat după societatea cu răspundere limitată SRL „Hidrochim” şi a trecut în 

Registrul Naţional al Mărcilor cu protecţia pe teritoriul Republicii Moldova pe un 

termen de 10 ani, marca comercială „B&fig.”. 

Conform art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor, o marcă poate 

fi declarată nulă de Curtea de Apel  dacă la momentul depunerii cererii de înregistrare a 

ei, solicitantul ştia sau putea şti  despre existenţa ei, inclusiv în străinătate a unui 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. 

După cum rezultă din înscrisurile cauzei societatea  comercială „Chimcomplex” 

SA-Borzeşti, din momentul fondării a activat pe piaţa produselor industriei chimice atît 

pe piaţa României cît şi a Uniunii Europene extinzîdu-se şi în Republica Moldova unde 

a derulat contracte cu mai mulţi agenţi economici printre care şi cu societatea cu 

răspundere limitată „Hidrocim”(f.d. 39, 46-48).   

Prin urmare, la momentul depunerii cererii la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală privind înregistrarea mărcii comerciale  „B&fig.”  societatea cu răspundere 

limitată „Hidrochim” a acţionat cu rea-credinţă, deoarece cunoştea că de fapt marca 

comercială „B&fig.” aparţine societăţii  comerciale „Chimcomplex” SA-Borzeşti din 

România, pentru distribuirea produselor din cl. 01,05,17 şi serviciile din cl. 35.  (f.d.37), 

şi care a devenit renumită nu numai în ţara de origine, dar şi în alte ţări, inclusiv şi în 

Republica Moldova.  

Totodată,  prin depunerea cererii de înregistrare a mărcii comerciale „B&fig.”  

pe numele său,  societatea cu răspundere limitată „Hidrocim” în conformitate cu art. 10-

bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii  industriale  din 20 martie 

1883, a îndeplinit condiţiile unui act de concurenţă neloială.  

Produsele cu marca comercială respectivă, au fost elaborate şi promovate în 

circuitul economic o perioadă îndelungată de către societatea comercială 

„Chimcomplex” SA-Borzeşti, iar  reproducerea şi înregistrarea acestor mărci pe numele 

unuia dintre foştii importatori a acestor produse, duce  la limitarea activităţii firmei 

producătoare pe teritoriul Republicii Moldova.  

Această restricţie se exprimă prin interzicerea  importului produselor care sunt 

importate sub această marcă şi absenţa unei alternative în selectarea distribuitorilor, 

impunînd producătorului să accepte orice condiţie impusă de societatea cu răspundere 

limitată „Hidrochim”. 

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

că marca comerciale „B&fig.” înregistrată în baza Certificatului de înregistrare a mărcii 

nr. 14995 din 06 decembrie 2006 de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală după titularul societatea cu răspundere limitată „Hidrocim” este o 

reproducere a mărcii „B&fig.” înregistrate la 19 septembrie 2001 sub nr. 47903   după   

societatea  comercială „Chimcomplex” SA-Borzeşti din Romînia protecţia juridică 

asupra acesteia fiind extinsă pînă în 2011, fapt ce contravine  prevederilor art. 21 alin. 

(1) lit.b) din Legea privind protecţia mărcilor. 



 

În circumstanţele relatate, instanţa de recurs, consideră neîntemeiate concluziile 

primei instanţe privind respingerea acţiunii ca neîntemeiată,  cu atât mai mult că 

societatea cu răspundere limitată „Hidrocim” fiind importatorul produselor societăţii 

comerciale „Chimcomplex” SA-Borzeşti din Romînia cunoştea cu certitudine că marca 

comercială în cauză  aparţine  companiei din România. 

 Astfel, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

conchide că prima instanţă nu a apreciat probele din dosar conform cerinţelor 130 CPC, 

fapt ce a dus la aplicarea eronată a normelor dreptului material şi la pronunţarea unei 

hotărâri neîntemeiate de respingere a acţiunii. 

Din considerentele menţionate şi având 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 admite recursul, de a casa hotărârea primei instanţe şi de a emite o nouă hotărâre prin 

care cererea de chemare în judecată depusă de către societatea comercială 

„Chimcomplex” SA-Borzeşti împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, intervenient Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei şi societatea 

cu răspundere limitată „Hidrochim” cu privire la anularea certificatului de înregistrare a 

mărcii comerciale de admis. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. c), art. 418 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

 

d e c i d e 

Se admite recursul declarat de către societatea comercială „Chimcomplex” SA – 

Borzeşti. 

Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 11 decembrie 2008, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către societatea comercială 

„Chimcomplex” SA-Borzeşti împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, intervenient Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei şi societatea 

cu răspundere limitată „Hidrochim” cu privire la anularea certificatului de înregistrare a 

mărcii comerciale, şi se emite o nouă hotărîre prin care: 

Se admite acţiunea societăţii comerciale „Chimcomplex” SA-Borzeşti împotriva 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenient Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Concurenţei şi societatea cu răspundere limitată „Hidrochim” cu privire la 

anularea mărcii comerciale. 

Se anulează certificatul de înregistrare a mărcii comerciale nr. 14995 - „B&fig.” 

din 06 decembrie 2006 eliberat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

titularului societatea cu răspundere limitată „Hidrochim”.   

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.  

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                   Svetlana Novac 

 

Judecătorii         Iulia Cimpoi 

   

                                                                          Tamara Chişcă-Doneva 


