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Dosarul nr. 2-187/10 
 

HOTĂRÂRE 
În numele Legii 

 
11 iunie 2010          mun. Chişinău 
 
Instanţa de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău 
În componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul      M. Ciugureanu 
Grefier          M. Griţcan 
 

 

examinând în şedinţă publică cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Glavirux” 

către SRL „Farmasi Cosmetic” cu privire la încasarea prejudiciului cauzat , 

con tes ta tă :  

SRL „Glavirux” a depus cererea de chemare în judecată privind încasarea de la SRL 

„Farmasi Cosmetic” a prejudiciului cauzat, în mărime de 1575911,58 lei. 

Ulterior, prin cererile suplimentare din 14.05.2010 şi 19.05.2010, reclamantul şi-a modificat 

cerinţele acţiunii, solicitând constatarea faptului încălcării de către pârât a drepturilor 

reclamantului asupra mărcii FARMASI şi încasarea de la pârât a prejudiciului cauzat, în mărime 

de 1482010,55 lei. 

În argumentarea cerinţelor pretinse, reclamanta a invocat următoarele: în conformitate cu 

contractul exclusiv de distribuţie şi intermediere din 08.01.2007 şi contractul de licenţă (de 

marcă) din 21.05.2007 (înregistrat la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM la 

data de 11.07.2007 sub. nr. 1064) semnate între SRL „Glavirux” şi TANALIZE 

KOZMETIC VE TEMEZLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. (Istanbul, Turcia), 

Compania SRL „Glavirux” deţine drepturile de import şi vânzare, şi drepturile exclusive de 

distribuţie pe teritoriul Republicii Moldova pentru bunurile de marca FARMASI. 

Pe parcursul acţiunii contractului, SRL „Glavirux” şi-a executat pe deplin obligaţiunile 

asumate prin contract. 

Cu toate acestea, fără a înştiinţa reclamantul, TANALIZE KOZMETIC 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 

SRL „FARMASI COSMETIC”. 

Această companie (SRL „FARMASI COSMETIC”) şi-a dobândit licenţa pentru 

comercializarea produselor cosmetice, şi a plasat pe piaţă produse cosmetice de marca 

FARMASI la preţuri mult mai reduse decât preţurile propuse pe piaţă de către SRL „Glavirux”. 
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La etapa acţiunilor întreprinse de această companie, SRL „Glavirux” avea (şi are) în stoc 

marfă de marca FARMASI în sumă totală de 723825,69 lei. 

Drept urmare a plasării de către SRL „FARMASI COSMETIC” pe piaţă a mărfii de marca 

FARMASI la preţuri reduse, SRL „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 pârâtului au fost expediate două pretenţii (nr. 98 din 02.07.2009 şi nr. 72 din 

18.02.2010), cu solicitarea de a stopa comercializarea produselor cosmetice de marca 

FARMASI, însă acestea au rămas efect. 

Reprezentantul reclamantei a solicitat instanţei de judecată: 

1. Admiterea acţiunii; 

2. Constatarea faptului încălcării de către pârât a drepturilor reclamantului asupra mărcii 

FARMASI; 

3. Încasarea de la pârât a prejudiciului cauzat, în sumă de 1482010,55 lei;. 

4. Încasarea de la pârât a taxei de stat şi a cheltuielilor de judecată. 

Pârâtul, deşi fiind citat legal, în şedinţa de judecată nu s-a prezentat. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu - Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

prin referinţa depusă a menţionat că cerinţele reclamantului pot fi admise ca urmare a modificării 

acestora. 

Audiind participanţii la proces, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră 

cererea de chemare în judecată depusă întemeiată şi care urmează a fi admisă din următoarele 

considerente. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că reclamanta SRL „Glavirux” este titulara mărcii 

FARMASI, fapt confirmat prin contractul de licenţă (de marcă) din 21.05.2007 (înregistrat la 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM la data de 11.07.2007 sub nr. 1064). 

În sensul art.2 al Legii privind protecţia mărcii, marca reprezintă orice semn susceptibil de 

reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice 

sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Dreptul la marcă este dobândit, în 

dreptul nostru, prin înregistrarea semnului ales de solicitant la AGEPI, înregistrare care conferă 

titularului un drept exclusiv asupra acestuia, drept care este limitat la utilizarea acestui semn în 

raport cu produsul sau serviciul pe care îl desemnează.  

Conform art.9 al aceleiaşi legi sus indicate, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul 

exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în 

activitatea lor comercială, fără consimţământul său: 
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- a) un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care 

marca este înregistrată; 

- b) un semn care, d in cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii ori 

similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de 

confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă; 

- c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de cele pentru 

care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, 

iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul 

distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora. 

În aplicarea prevederilor indicate, titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele 

acţiuni ale terţilor: 

- a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de 

ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale; 

- b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste 

scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; 

- c) importul sau exportul produselor sub aceste semn; 

- d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în publicitate; 

- e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate la lit.a)-d). 

Astfel, ţinând cont prevederile legale enunţate la circumstanţele speţei date, instanţa de 

judecată conchide despre încălcarea dreptului reclamantei asupra mărcii înregistrate de către 

acesta. 

Potrivit actelor depuse la dosar, reclamanta are un drept exclusiv de a se folosi şi dispune de 

marca FARMASI. Acest drept este reglementat de dispoziţiile Legii cu privire la protecţia 

mărcilor, care în mod direct şi expres stabileşte că titularul mărcii este în drept să interzică 

terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială marca sa, fără consimţământul său. 

În contextul expus, se desprinde cu certitudine faptul că pârâtul a acţionat cu rea-credinţă la 

importul şi comercializarea produselor de marca FARMASI. 

Drept urmare este prezentă situaţia răspunderii delictuale pentru prejudiciul cauzat prin fapte 

licite sau fără vinovăţie care urmează a fi reparat în corespundere cu art.72 al Legii privind 

protecţia mărcii.  

Conform alin.(1) art.72 al actului normativ indicat, la cererea părţii lezate, pârâtul care a 

încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună ştiinţă sau având 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: 
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- 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 pârât şi, 

după caz, de alte aspecte, cum ar fi dauna morala 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 încălcările care ar fi fost datorate în cazul în care pârâtul ar fi cerut 

autorizaţia de a utiliza marca respectivă. 

Astfel, în rezultatul aprecierii tuturor circumstanţelor cazului dat, ţinând cont de faptul că 

pârâtul a folosit cu rea-credinţă marca FARMASI în scopul unui profit comercial, instanţa de 

judecată consideră rezonabil de a încasa de la pârâtul SRL „Farmasi Cosmetic” în beneficiul 

reclamantei despăgubiri materiale în cuantum de 1482010,55 lei. 

În conformitate cu art.art.238-241 CPC, instanţa de judecată 

hotă r ăş te : 

Se admite acţiunea depusă de SRL „Glavirux” împotriva SRL „Farmasi Cosmetic” privind 

încălcarea dreptului asupra mărcii şi repararea prejudiciului cauzat. 

Se constată faptul încălcării de către SRL „Farmasi Cosmetic” a drepturilor SRL „Glavirux” 

asupra mărcii FARMASI. 

Se încasează din contul SRL „Farmasi Cosmetic” în beneficiul reclamantei SRL „Glavirux” 

despăgubiri materiale în cuantum de 1482010,55 lei. 

 Se încasează din contul SRL „Farmasi Cosmetic” în beneficiul statutului taxa de stat în 

cuantum de 44460,32 lei. 

Hotărârea este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în 

termen de 20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 
judecătorul     M. Ciugureanu 
 

  

  

 

  

  


