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prima instanţă: L. Popova                                                           dosarul nr. 2r-72-12 

 

 

 

    D E C I Z I E 

 

 

1 februarie         2012                                                                         mun. Chişinău 

 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ  

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Valeriu Doagă      

Judecătorii  -Tatiana Răducanu,  Iulia Cimpoi 

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de societatea cu răspundere 

limitată „Farmasi Cosmetic”,  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată 

depusă de societatea  cu răspundere limitată „Glavirux” împotriva  societăţii cu 

răspundere limitată „Farmasi Cosmetic”  cu privire  la încălcarea drepturilor 

asupra mărcii „Farmasi” şi repararea prejudiciului material, împotriva hotărîrii 

Curţii de Apel  Chişinău din 18 octombrie 2011 

 

c o n s t a t ă 

 

 

La 06 aprilie 2010, societatea cu răspundere limitată „Glavirux” a depus 

cerere de chemare în judecată împotriva societăţii cu răspundere limitată „Farmasi 

Cosmetic”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a Republicii Moldova cu privire la încălcarea drepturilor asupra mărcii „Farmasi” 

şi repararea prejudiciului material. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, în conformitate cu contractul 

exclusiv de distribuţie şi intermediere din 08 ianuarie 2007 şi contractul de licenţă 

(de marcă) din 21 mai 2007, înregistrat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova la data de 11 iulie 2007 sub nr. 1064, semnate 

între societatea cu răspundere limitată  „Glavirux" şi Tanalize Kozmetik ve 

Temezlik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Istambul, Turcia), societatea cu 

răspundere limitată „Glavirux" deţine drepturile de import şi vînzare şi drepturile 

exclusive de distribuţie pe teritoriul Republicii Moldova pentru bunurile de marca 

„Farmasi”. 
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Pe parcursul acţiunii contractului, societatea cu răspundere limitată 

„Glavirux" şi-a executat pe deplin obligaţiunile asumate prin contract. 

Cu toate acestea, fără a înştiinţa reclamantul, Tanalize Kozmetik ve Temezlik 

Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. în 2009 a acordat dreptul de import al produselor 

„Farmasi” încă unui agent economic de pe teritoriul Republicii Moldova şi anume, 

societăţii cu răspundere limitată „Farmasi Cosmetic”, care şi-a dobîndit licenţa 

pentru comercializarea produselor cosmetice şi a plasat pe piaţă produse cosmetice 

de marca „Farmasi” la preţuri mult mai reduse decît preţurile propuse pe piaţă de 

către societatea cu răspundere limitată „Glavirux". 

Menţionează reclamantul, că la etapa acţiunilor întreprinse de această 

companie, societatea cu răspunderea limitată „Glavirux" deţine în stoc marfa de 

marca „Farmaci” în sumă totală de 723825,69 lei. 

Drept urmare a plasării de către societatea cu răspundere limitată „Farmasi 

Cosmetic” pe piaţă a mărfii de marca „Farmasi” la preţuri reduse, societatea cu 

răspundere limitată „Glavirux” nu a mai putut realiza marfa aflată în stoc, a fost 

nevoită să reducă considerabil preţul la marfa respectivă, astfel suportând 

prejudicii considerabile, evaluate la suma de 1482010,55 lei. 

În adresa pîrîtului au fost expediate două pretenţii cu nr. 98 din 02 iulie 2009 

şi nr. 72 din 18 februarie 2010, cu solicitarea de a stopa comercializarea produselor 

cosmetice de marca „Farmasi”, dar răspuns nu au primit.  

Solicită reclamantul, încasarea din contul pîrîtului societăţii cu răspundere 

limitată „Farmasi Cosmetic” în beneficiul societăţii cu răspundere limitată 

„Glavirux” prejudiciul cauzat în mărime de 1575911,58 lei  şi cheltuielile de 

judecată. 

În cadrul dezbaterilor judiciare reclamantul şi-a concretizat cerinţele şi a  

solicitat constatarea faptului încălcării de către pîrît a drepturilor reclamantului 

asupra mărcii „Farmasi” şi încasarea prejudiciului cauzat în mărime de 1575911,58 

lei şi cheltuieli de judecată. 

Ulterior, prin cererea scrisă din 19 mai 2010, reclamantul şi-a modificat 

pretenţiile acţiunii şi a solicitat  micşorarea cuantumului prejudiciului cauzat pînă 

la 1482010,55 lei.   

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 11 iunie 2010 acţiunea a fost 

admisă, fiind constatat faptul încălcării de către societatea cu răspundere limitată 

„Farmasi Cosmetic” a drepturilor societăţii cu răspundere limitată „Glavirux” 

asupra mărcii „Farmasi” şi s-a  încasat din contul societăţii cu răspundere limitată 

„Farmasi Cosmetic” în beneficiul societăţii cu răspunderea limitată „Glavirux” 

despăgubirile materiale în cuantum de 1482010,55 lei  şi taxa de stat în beneficiul 

statului în mărime de 44460,32 lei. 

Prin  decizia Curţii Supreme de Justiţie din  11 mai 2011 s-a admis recursul  

declarat de societatea cu răspundere limitată „Farmasi Cosmetic”, s-a casat  

hotărîrea  Curţii de Apel Chişinău din 11 iunie 2010 şi pricina a fost restituită  spre 

rejudecare la Curtea de Apel Chişinău de un alt complet de judecători.  
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Prin hotărîrea  Curţii de Apel Chişinău din 18 octombrie 2011 acţiunea a fost 

admisă şi s-a  perceput de la societatea cu răspundere limitată „Farmasi Cosmetic” 

în beneficiul societăţii cu răspundere limitată „Glavirux” prejudiciul material  

cauzat ca rezultat al încălcării dreptului asupra utilizării mărcii „Farmasi” în 

mărime de  1482010,55 lei. S-a încasat de la societatea cu răspundere limitată 

„Farmasi Cosmetic” în beneficiul statului  taxa de stat în mărime de 44460 lei.  

Societatea cu răspundere limitată „Farmasi Cosmetic” a declarat recurs 

împotriva hotărîrii primei instanţe, solicitînd  admiterea recursului, casarea hotărîrii 

primei instanţe  cu emiterea unei noi hotărîri privind respingerea  acţiunii.  

 În motivarea recursului a indicat, că  prima instanţă  nu a constatat şi elucidat  

pe deplin circumstanţele care au importanţă  pentru soluţionarea pricinii în fond. 

Directorul societăţii cu răspundere limitată „Farmasi Cosmetic” Mehman 

Ismailov şi avocatul Tatarcuc Victor, în şedinţa instanţei de recurs, au susţinut 

recursul, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanţe şi 

emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii. 

Administratorul societăţii cu răspundere limitată „Glavirux” Glavan 

Ruxanda şi reprezentantul Dubiţa Alexandru, în şedinţa instanţei de recurs, au 

solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe. 

Reprezentantul   Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Modova, Ciuş Doina, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut 

recursul, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea 

unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii. 
Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră, că recursul urmează a fi 

respins din următoarele motive.  

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

recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină 

hotărîrea primei instanţe. 

 În şedinţa de judecată a instanţei de recurs s-a constatat, că Tanalize 

Kozmetik ve Temezlik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Istambul, Turcia) este 

titularul  mărcii internaţionale verbale „Farmasi” nr. 813636, care pe teritoriul 

Republicii Moldova este protejată pentru produsele clasei 03 începând  din 11 

decembrie 2003 pînă la 28 iulie 2013.  

În baza contractului  exclusiv de licenţă încheiat la 8 ianuarie 2007  între   

Tanalize Kozmetik ve Temezlik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Istambul, Turcia) 

şi societatea cu răspundere limitată  „Glavirux",  ultimei de către  titularul mărcii  a 

fost  transmis  dreptul de utilizare  a mărcii  internaţionale  verbale „Farmasi”, 

contractul valabil pînă la 8 ianuarie 2011.  

Prin decizia  Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 1114 din 11 

iulie 2007 contractul de licenţă exclusivă  a fost înregistrat în  Registrul Naţional  a 

Acordurilor  Înregistrate, iar datele  privind  contractul au fost publicate  în 

Buletinul Oficial  de Proprietate Industrială (f.d.6-7, 12-23).  
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În anul 2009 recurentul, societatea cu răspundere limitată „Farmasi Cosmetic” 

a plasat pe piaţa Republicii Moldova  produse cosmetice de marca „Farmasi” la 

preţuri cu mult mai reduse decît  preţurile  propuse pe piaţă  de  intimatul 

societatea cu răspundere limitată  „Glavirux".  

 La data de   2 iulie  2009 sub nr. 98  şi la data de 18 februarie 2010 sub nr. 72 

în adresa recurentului  au fost expediate reclamaţii în care  s-a solicitat  încetarea  

activităţii   de întreprinzător  cu produsele de marca  „Farmasi”, reclamaţiile  fiind  

recepţionate  de  destinatar (f.d.8-11).  

La situaţia  din 30 octombrie 2009, ca rezultat al plasării pe piaţă a produselor  

de marca „Farmasi”  de  recurent  la preţuri mai reduse, intimatul   nu a mai avut 

vânzări cu asemenea marfă, avînd marfă  stocată în valoare de 723825,69 lei 

(f.d.163-193).  

Intimatul a solicitat  încasarea de la recurent a sumei de  1482010,55 lei  şi 

prima instanţă a admis cerinţele intimatului.  

Instanţa de recurs consideră, că prima instanţă corect a  admis cerinţele 

intimatului, deoarece  conform art. 27 alin.(1) Legea  privind protecţia mărcilor nr. 

38 din 29 februarie 2008, marca poate face obiectul licenţelor exclusive sau 

neexclusive pentru toate sau pentru o parte din produsele şi/sau serviciile pentru 

care este înregistrată. Prin contract de licenţă, titularul mărcii înregistrate (licenţiar) 

transmite dreptul de utilizare a acesteia oricărei alte persoane (licenţiat), 

rezervîndu-şi dreptul de proprietate asupra mărcii.  

Articolul 27 alin.(6) aceiaşi Lege prevede că, fără a aduce atingere clauzelor 

contractului de licenţă, licenţiatul poate iniţia o procedură de apărare a drepturilor 

asupra mărcii doar cu consimţămîntul titularului acesteia. Titularul unei licenţe 

exclusive poate iniţia o astfel de procedură în cazul în care, după somaţie, titularul 

mărcii nu a intentat el însuşi o asemenea acţiune în termenul prescris.  

Conform art. 72 alin.(1) Legea nominalizată, la cererea părţii lezate, pîrîtul 

care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună ştiinţă sau avînd motive 

rezonabile de a şti acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe care 

acesta le-a suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale. La stabilirea 

despăgubirilor:  

a) se va ţine cont de toate aspectele relevante, cum ar fi consecinţele 

economice negative, inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezată, beneficiile 

realizate pe nedrept de pîrît şi, după caz, de alte aspecte, cum ar fi dauna morală 

cauzată titularului de drept prin încălcarea drepturilor sale; sau  

b) poate fi fixată, ca alternativă, o sumă unică pe baza unor elemente, cum ar 

fi, cel puţin, valoarea royalty sau încasările care ar fi fost datorate în cazul în care 

pîrîtul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza marca respectivă.  

Conform actului de audit, prejudiciul  cauzat în urma nearializării  mărfii 

stocate constituie 1482010,55 lei, dintre care  profitul ratat  de 851992 lei,  

cheltuielile depozitare  37756 lei,cheltuielile salariale 54207 lei, valoarea rămasă   

standarturi  344129,48 lei, marfa  promoţională 11761,21 lei şi  marfa cu termenul 

expirat  167800 lei (f.d.45-46).  
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 Astefel, a fost stabilită  încălcarea dreptului  intimatului acordat prin licenţa 

exclusivă asupra mărcii  “Farmasi” pentru produsele de clasa 03.   

Argumentele invocate de recurent, precum că prima instanţă nu a constatat şi 

elucidat pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în 

fond   nu pot fi reţinute, deoarece sunt declarative şi nu au suport legal.  

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, hotărîrea primei 

instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de recurent sunt  

neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie  ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea primei 

instanţe.     

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a), art. 419  Cod de procedură civilă, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e  

 

Se respinge recursul declarat de  societatea cu răspundere limitată „Farmasi 

Cosmetic”.   

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 18 octombrie  2011, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de societatea  cu răspundere 

limitată „Glavirux” împotriva societăţii cu răspundere limitată „Farmasi Cosmetic”  

cu privire la încălcarea drepturilor asupra mărcii „Farmasi” şi repararea 

prejudiciului material.   

        Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                                 Valeriu Doagă 

 

Judecătorii                                                                                     Tatiana Răducanu   

 

                                                                                                       Iulia Cimpoi  

 


