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D E C I Z I E 

 

11 mai 2011                                                         mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul Valentina Clevadî  

Judecătorii     Iulia Sîrcu, Tamara Chişcă-Doneva 

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către societatea cu răspunderea 

limitată „Farmasi Cosmetic”,  

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere 

limitată „Glavirux” împotriva societăţii cu răspunderea limitată „Farmasi Cosmetic”, 

intervenient accesoriu Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 

Moldova cu privire la încălcarea drepturilor asupra mărcii „Farmasi” şi încasarea 

prejudiciului material,  

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 11 iunie 2010, prin care acţiunea a 

fost admisă 

 

c o n s t a t ă: 

 

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

de chemare în judecată împotriva împotriva societăţii cu răspunderea limitată „Farmasi 

Cosmetic”, intervenient accesoriu Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

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

încasarea 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 răspunderea 

limitată  „Glavirux" şi Tanalize Kozmetik ve Temezlik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. 

(Istambul, Turcia), Compania societatea cu răspunderea limitată „Glavirux" deţine 

drepturile de import şi vînzare, şi drepturile exclusive de distribuţie pe teritoriul 

Republicii Moldova pentru bunurile de marca „Farmasi”. 

Pe parcursul acţiunii contractului, societatea cu răspunderea 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 

Companiei societatea cu răspunderea 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 răspunderea 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 răspunderea limitată „Farmasi 

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

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

să reducă considerabil preţul la marfa respectivă, astfel suportînd 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”, însă acestea au rămas fără efect. 

Solicită reclamantul, încasarea din contul pîrîtului societatea cu răspunderea limitată 

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

prejudiciul cauzat în mărime de 1575911,58 lei cît şi cheltuielile de judecată. 

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

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. 

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

acţiunii, prin micşorarea cuantumului prejudiciului cauzat solicitînd încasarea de la pîrît a 

prejudiciului material în mărime de 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 răspunderea limitată „Farmasi 

Cosmetic” a drepturilor societăţii cu răspunderea limitată „Glavirux” asupra mărcii 

„Farmasi”. Totodată, a fost încasat din contul societăţii cu răspunderea limitată „Farmasi 

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

materiale în cuantum de 1482010,55 şi taxa de stat în beneficiul statului în mărime de 

44460,32 lei 

La data de 28 iulie 2010, societatea cu răspunderea limitată „Farmasi Cosmetic” a 

declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe, solicitând admiterea acestuia, casarea 

hotărârii atacate şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii. 

În motivarea recursului a invocat dezacordul cu hotărârea primei instanţe, 

considerând că pretenţiile expuse în acţiune, precum şi probele prezentate de intimat, pe 

parcursul examinării, nu au nici un temei legal. Menţionează că afirmaţiile precum că 

societatea cu răspunderea limitată ar fi încălcat dreptul societăţii cu răspunderea limitată 

„Glavirux” asupra mărcii „Farmasi”, cauzîndu-i astfel un prejudiciul material 

considerabil nu a fost confirmat prin probe. Indică, că contractul încheiat între societatea 

cu răspunderea limitată „Glavirux” şi AS „Tanalize Cosmetic” de distribuţie şi 

intermediere produselor cosmetice de marca  „Farmasi” a expirat la 28 februarie 2008 şi 

neavînd alt destributor în Republica Moldova a încheiat la data de 30 iulie 2009 contract 

cu societatea cu răspunderea limitată „Farmasi Cosmetic”, fapt prin care au fost 

respectate toate actele normative. 



Consideră că hotărârea primei instanţe a fost emisă cu încălcarea normelor de drept 

material şi procedural. 

Reprezentantul recurentului societatea cu răspunderea limitată „Farmasi Cosmetic” 

în persoana directorului, Mehman Ismailov şi avocatul Bobeică Vasile, în şedinţa 

instanţei de recurs, au susţinut recursul, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii 

primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii. 

Reprezentantul intimatului societatea cu răspunderea limitată „Glavirux”, în 

persoana administratorului Glavan Ruxanda şi reprezentantul Dubiţa Alexandru, în 

şedinţa instanţei de recurs, au solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărârii 

primei instanţe. 

Reprezentantul intervenientului accesorie Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Modova, Liviu Sibov, 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 participanţii la proces, 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 integrală a hotărârii primei instanţe şi restituirea 

pricinii spre rejudecare în prima instanţă din considerentele ce urmează. 

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

recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial hotărârea primei 

instanţe, restituind pricina spre rejudecare în prima instanţă în cazul când eroarea 

judiciară a primei instanţe nu poate fi corectată de instanţa de recurs. 

După cum denotă actele cauzei societatea cu răspunderea limitată a depus cerere de 

chemare în judecată împotriva societăţii cu răspunderea limitată „Farmasi Cosmetic” 

solicitând constatarea faptului încălcării de către pîrît a dreptului reclamantului asupra 

mărcii „Farmasi” şi încasarea de la pîrît a prejudiciului cauzat în mărime de 1482010,55 

lei.  

Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză prima instanţă a ajuns la concluzia 

temeiniciei acţiunii formulate de către societatea cu răspunderea limitată „Glavirux”, 

constatînd faptul încălcării de către societatea cu răspunderea limitată „Farmasi 

Cosmetic” a dreptului societăţii cu răspunderea limitată „Glavirux” asupra mărcii 

„Farmasi” şi încasînd din contul societăţii cu răspunderea limitată „Farmasi Cosmetic” în 

beneficiul societăţii cu răspunderea limitată „Glavirux” despăgubiri materiale în cuantum 

de 1482010,55 lei, cît şi taxa de stat în beneficul statului în cuantum de 44460,32 lei.  

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

însă că o astfel de soluţie este una pripită, respectiv nu poate fi menţinută. 

Totodată, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că prima instanţă nu a constatat şi nu a elucidat integral circumstanţele care au 

importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond, ceea ce în conformitate cu art. 400 al. 1 

lit. a) CPC, constituie temei pentru anularea hotărârii judecătoreşti. 

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi 

întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărîrea numai pe circumstanţele constatate 

nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţa de judecată. 



Analiza pe care judecătorul o face în legătură cu motivele de fapt şi de drept, care 

i-au format convingerea în sensul unei anumite soluţii trebuie să fie clară şi simplă, 

precisă, conchisă şi fermă, să aibă putere de convingere. 

În conformitate cu art. 241 al. (1), (5) şi (6) CPC, instanţa judecătorească adoptă 

hotărîrea în numele legii. În motivare se indică: circumstanţele pricinii, constatate de 

instanţă, probele pe care se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanţe, 

argumentele invocate de instanţă la respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit 

instanţa. Dispozitivul cuprinde concluzia instanţei judecătoreşti privind admiterea sau 

respingerea integrală sau parţială a acţiunii, repartizarea cheltuielilor de judecată, calea şi 

termenul de atac al hotărîrii. 

Contrar prevederilor enunţate, hotărîrea primei instanţe în pricina dată se 

întemeiază pe aprecierea declarativă a circumstanţelor pricinii, fără a fi stabilite 

circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii în fond, hotărîrea 

nefiind concretă şi explicită, cerinţe care sînt necesare indiscutabil unei hotărîri motivate. 

Astfel, în cauză se constată că pe parcursul dezbaterilor judiciare în prima instanţă, 

reprezentantul intimatului societatea cu răspunderea limitată „Glavirux” a susţinut, 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 răspunderea limitată  „Glavirux" şi Tanalize Kozmetik ve 

Temezlik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Istambul, Turcia), Compania „Glavirux" 

deţine drepturile de import şi vînzare, şi drepturile exclusive de distribuţie pe teritoriul 

Republicii Moldova pentru bunurile de marca „Farmasi”.  

Pe cînd reprezentantul recurentului „Farmasi Cosmetic” în cererea de recurs a 

insistat că cerinţele societăţii cu răspunderea limitată “Glavirux” înaintate împotriva 

societăţii cu răspunderea limitată “Farmasi Cosmetic” sunt neîntemeiate, întrucât 

contractul încheiat între societatea cu răspunderea limitată “Glavirux” şi Tanalize 

Kozmetik ve Temezlik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. a expirat la 28 februarie 2008, 

prin urmare, a fost încheiat contractul exclusiv de distribuţie şi intermediere a produselor 

cosmetice de marca „Farmasi” cu societatea cu răspunderea limitată „Farmasi Cosmetic” 

din 30 iulie 2009, presentînd în susţinerea poziţiei sale, confirmarea eliberată ultimului de 

către Tanalize Cosmetics AS, Turcia, precum că societăţii cu răspunderea limitată 

“Farmasi Cosmetic” a fost prezentat dreptul exclusiv de distribuţie şi intermediere a 

produselor cosmetice de marca „Farmasi”.  

De altfel, aceste circumstanţe nu au fost verificate de instanţa de judecată, fapt 

însă care urmează a fi stabilit întru verificarea valabilităţii contractelor încheiate atît între 

societatea cu răspunderea limitată “Glavirux” şi Tanalize Kozmetik ve Temezlik 

Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S, cît şi între societatea cu răspunderea limitată „Farmasi 

Cosmetic” Tanalize Kozmetik ve Temezlik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S şi  cine 

dispune de dreptul exclusiv de distribuţie şi intermediere a produselor cosmetice de 

marca „Farmasi” pe teritoriul Republicii Moldova. 

În contextul dat, instanţa de recurs reţine prevederile art.27 alin.(6) a Legii privind 

protecţia mărcilor, din care rezultă că, fără a aduce atingere clauzelor contractului de 

licenţă, licenţiatul poate iniţia o procedură de apărare a drepturilor asupra mărcii doar cu 

consimţămîntul titularului acestuia. 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. 

Prin urmare, prima instanţă nu a verificat şi nu a stabilit cu certitudine, dacă a fost 

înştiinţat despre iniţierea procedurii de judecată către societatea cu răspunderea imitată 

„Glavirux”, titularul mărcii „Farmasi”, Tanalize Kozmetik ve Temezlik Urunleri Sanayi 

ve Ticaret A.S., or, la materialele cauzei lipseşte o astfel de confirmare şi nefiind 

prezentată nici in stanţei de recurs. 

Or, în sensul prevederilor art. 241 alin. (5) CPC, care consacră principiul general 

privind motivarea hotărârilor judecătoreşti, instanţa este obligată să arate în cuprinsul 

hotărârii motivele de fapt şi de drept în temeiul cărora şi-a format convingerea şi a ajuns 

la soluţia adoptată. 

Iar, analiza pe care judecătorul o face în legătură cu motivele de fapt şi de drept, 

care i-au format convingerea în sensul unei anumite soluţii trebuie să fie clară şi simplă, 

precisă, conchisă şi fermă şi să aibă putere de convingere. 

În cauză, însă, soluţia primei instanţe, nu conţine nici o apreciere ce ar determina 

definitiv şi incontestabil certitudinea adoptării soluţiei la care s-a ajuns. 

De altfel, temeiurile invocate de prima instanţă cu privire la constatarea faptului 

încălcării a drepturilor asupra mărcii „Farmasi” şi încasarea despăgubirii materiale  nu se 

încadrează în dispoziţia Legii privind protecţia mărcii. Prin urmare motivele invocate de 

instanţa de judecată nu constituie motiv legal de constatarea faptului încălcării de către 

societatea cu răspunderea limitată „Farmasi Cosmetic” a drepturilor societăţii cu răspunderea 

limitată „Glavirux” asupra mărcii „Farmasi”, odată ce ambele companii dispun de contractul 

exclusiv de distribuţie şi intermediere a produselor cosmetice de marca „Farmasi”.  

Prin urmare,  Colegiul Civil şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de 

Justiţie consideră că în aceste împrejurări motivele invocate de recurent cu privire la 

expirarea contractului încheiat între „Tanalize Cosmetic” AS şi societatea cu răspunderea 

limitată „Glavirux”, nu poate fi un temei legal de a emite o hotărîre nouă cu privire la 

respingerea acţiunii, deoarece aceste temeiuri sînt unele din temeiurile nulităţii absolute ale 

contractului juridic, fiindcă ele sînt nişte elemente esenţiale prevăzute de lege de formare al 

actului juridic, ca condiţii de valabilitate, care potrivit art.217 Cod civil, poate fi invocat  de 

instanţa de judecată şi din oficiu.  

Prin urmare, colegiul consideră că prima instanţă, în contradicţie cu prevederile 

Legii privind protecţia mărcii nu a examinat legalitatea în fond a pretenţiilor acţiunii. Iar, 

admiţînd cerinţele acţiunii prima instanţă nu a indicat care drepturile şi interesele ligitime 

a societăţii cu răspunderea limitată „Glavirux” au fost încălcate şi anume nu a şi-a 

întemeiat hotărîrea sa pe unul din temeiurile prevăzute de art.24 al Legii contenciosului 

administrativ. 

În acest context, instanţa de recurs reţine că hotărârea primei instanţe are un 

conţinut incomplet şi superficial, judecarea cauzei fiind efectuată de prima instanţă 

superficial, cu încălcarea prevederilor stipulate la art. 130 alin. (1) şi (2) CPC, fapt ce 

denotă netemeinicia hotărârii judecătoreşti. 

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că s-au stabilit erori 

judiciare care nu pot fi corectate de către instanţa de recurs, Colegiul Civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, ajunge la concluzia de a admite 



recursul, a casa integral hotărârea primei instanţe şi a restitui pricina spre rejudecare în 

prima instanţă.  

La rejudecare, prima instanţă urmează să ţină cont de cele menţionate şi să emită o 

hotărâre legală şi întemeiată, respectând principiile disponibilităţii şi iniţiativei în 

obţinerea, exercitarea şi apărarea drepturilor civile. 

 În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. d), art. 419 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 cu răspunderea limitată „Farmasi 

Cosmetic”. 

Se casează integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 11 iunie 2010 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii cu răspundere limitată „Glavirux” 

împotriva societăţii cu răspunderea limitată „Farmasi Cosmetic”, intervenient accesoriu 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la 

încălcarea drepturilor asupra mărcii „Farmasi” şi încasarea prejudiciului material, cu 

restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău, în alt complet de 

judecători. 

 Decizia nu se supune nici unei căi de atac. 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul             Valentina Clevadî  

 

Judecătorii                  Iulia Sîrcu 

 

                                                                           Tamara Chişcă-Doneva 

 

  

 


