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DECIZIE 

16 aprilie 2008                                                           mun . Chişinău 

Colegiul Civil şi de  contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                         Dumitru Visternicean 

Judecătorii                                                             Sveatoslav Moldovan 

                                                                              Ala Cobăneanu 

 

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Întreprinderea cu 

Capital Străin „Sedico Moldova” Societate cu Răspundere Limitată 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Întreprinderii cu Capital 

Străin „Sedico Moldova” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Societăţii cu 

Răspundere Limitată „Orientfarm” şi Companiei „Bilim Pharmaceuticals” Turcia 

cu privire la constatarea acţiunilor de concurenţă neloială, declararea nulităţii 

contractului de cesiune a drepturilor ce decurg din depunerea cererii de înregistrare 

a mărcii comerciale şi Recunoaşterea situaţiei dominante pe piaţa moldovenească 

de medicamente 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 25 octombrie 2007, prin care 

acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată 

c o n s t a t ă: 

Întreprinderea cu Capital Străin „Sedico Moldova” Societate cu Răspundere 

Limitată a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societăţii cu Răspundere 

Limitată „Orientfarm” şi Companiei „Bilim Pharmaceuticals” Turcia cu privire la 

constatarea acţiunilor de concurenţă neloială şi declararea nulităţii contractului de 

cesiune a drepturilor ce decurg din depunerea cererii de înregistrare a mărcii 

comerciale. 



În motivarea acţiunii a invocat că ÎCS „Sedico Moldova” SRL este compania-

fiică a producătorului de medicamente South Egyipt Drug Industries Co. 

(SEDICO), Egipt. Unul din preparatele farmaceutice produse de SEDICO 

Phramaceutical Co încă din 1995 este medicamentul Flucoral, care este înregistrat 

în foarte multe ţări. ÎCS „Sedico Moldova” SRL, în calitate de reprezentant al 

SEDICO Pharmaceutical Co. importă şi comercializează acest preparat pe teritoriul 

Republicii Moldova. Susţine că la 07 iulie 2005 SRL „Orientfarm”, rezident al 

Republicii Moldova, fără a avea calitatea de producător al preparatului 

medicamentos menţionat, a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii 

comerciale „Flucoral” pentru produsele/serviciile din clasele 05 şi 35 (produse 

farmaceutice şi publicitate, gestionarea afacerilor). Menţionează că SRL 

„Orientfarm” a procurat o perioadă îndelungată de la ÎCS „Sedico Moldova” SRL, 

diferite medicamente, inclusiv Flucoral, astfel având cu certitudine cunoştinţă că 

reclamantul este producător al preparatului Flucoral şi-l comercializează pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

Consideră acţiunile SRL „Orientfarm” cu privire la depunerea cererii de 

înregistrare a mărcii comerciale „Flucoral” drept un act de concurenţă neloială, 

îndreptat spre a deveni unicul furnizor a acestui medicament în Republica 

Moldova, excluzând posibilitatea de a comercializa produsul respectiv pentru alte 

persoane, inclusiv pentru unul din producătorii lui. Invocă că solicitarea de 

înregistrare a mărcii „Flucoral” după SRL „Orientfarm” este îndreptată spre a 

obţine beneficii, avantaje şi preferinţe neîntemeiate în activitatea de întreprinzător, 

care prejudiciază alţi agenţi economici, mai mult că aceasta este în stare să inducă 

în eroare consumatorul în privinţa acestui produs şi a producătorului lui, precum şi 

în privinţa caracterului, modului şi locului fabricării, ceeea ce potrivit art. 8 al 

Legii cu privire la protecţia concurenţei reprezintă act de concurenţă neloială, 

interzis agenţilor economici. 

Mai indică că SRL „Orientfarm” a depus cererea de înregistrare a mărcii 

„Flucoral” pe numele său, nu pentru a-l utiliza în propria activitate de 

întreprinzător sau a începe producerea preparatului medicamentos pe teritoriul 



Republicii Moldova, dar, cu rea credinţă, pentru a exclude posibilitatea 

comercializării preparatului „Flucoral” de către compania ÎCS „Sedico-Moldova 

SRL, fapt ce se confirmă prin contractul de cesiune a drepturilor ce decurg din 

depunerea cererii de înregistrare a mărcii companiei turceşti Bilim 

Pharmaceuticals, care este şi el producător al preparatului medicinal „Flucoral”, 

înregistrat la AGEPI cu nr. 942 din 03 august 2006. 

Consideră că contractul de cesiune menţionat este lovit de nulitate absolută, 

deoarece contravine prevederilor legii, pe motiv că cererea de înregistrare a mărsii 

„Flucoral” depusă de SRL „Orientfarm” urma să fie respinsă de AGEPI în temeiul 

art.7, alin.2, lit. a) a Legii cu privire la mărci şi denumirile de origine a produselor 

ca semn care ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa unui produs sau în 

privinţa producătorului acestuia. 

Insistă că prin încheierea contractului de cesiune SRL „Orientfarm” a cesionat 

companiei turceşti mai multe drepturi decât deţine, mai mult că „Bilim 

Pharmaceuticals” este şi ea producător al medicamentului „Flucoral”, astfel în 

acest caz norma legală care reprezenta motiv de respingere a cererii de înregistrare 

a mărcii „Flucoral” pe numele SRL „Orientfarm”, cum este art. 7 alin. 2, lit. a) a 

Legii cu privire la mărci şi denumirile de origine produselor, nu poate fi aplicată 

companiei turceşti „Bilim Pharmaceuticals”, deoarece ultima are calitatea de 

producător de „Flucoral”, deşi nu a depus nici o cerere de înregistrare a mărcii 

„Flucoral” cu respectarea prevederilor Legii cu privire la mărci şi denumirile de 

origine a produselor, obţine avantaje nejustificate în faţa reclamantului, care a 

depus o astfel de cerere la 19 iunie 2006. 

Solicită recunoaşterea acţiunii de depunere a cererii de înregistrare a mărcii 

„Flucoral” de către SRL „Orientfarm” drept act de concurenţă neloială şi 

declararea nulităţii contractului de cesiune încheiat între SRL „Orientfarm” şi 

compania „Bilim Pharmaceuticals” cu privire la cesiunea drepturilor ce decurg din 

depunerea cererii de înregistrare a mărcii comerciale „Flucoral”. 

În cadrul dezbaterilor judiciare ÎCS „Sedico Moldova” SRL a depus cerere de 

completare a cerinţelor, solicitând recunoaşterea situaţiei dominante a companiei 



turceşti „Bilim Pharmaceuticals” pe piaţa moldovenească de medicamente în ceea 

ce priveşte preparatul „Flucoral”. 

În susţinerea cerinţei date a indicat că în perioada anilor 2005-2006 o mare 

parte din importurile de preparat „Flucoral” a fost realizat de la „Bilim 

Pharmaceuticals”, din care motive consideră că ultima deţine o situaţie dominantă 

pe piaţa Republicii Moldova în ce priveşte preparatul dat. 

Prin hotărârea Curţii de Apel din 25 octombrie 2007 acţiunea a fost respinsă 

ca neîntemeiată cererea ÎCS „Sedico Moldova” SRL către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM, SRL „Orientfarm” şi Compania „Bilim 

Pharmaceuticals” Turcia împotriva înregistrării mărcii Flucoral pe numele SRL 

„Orientfarm”, declararea nulităţii contractului de cesiune încheiat între SRL 

„Orientfarm” şi compania „Bilim Pharmaceuticals” cu privire la cesiunea 

drepturilor asupra mărcii comerciale „Flucoral” şi recunoaşterea din partea SRL 

„Orientfarm” a acţiunii de înregistrare a mărcii „Flucoral” ca drept act de 

concurenţă neloială. 

ÎCS „Sedico Moldova” a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanţe, 

solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanţe cu restituirea 

pricinii spre rejudecare. 

În motivarea recursului a invocat că hotărârea primei instanţe este contrară 

prevederilor legii, la examinarea pricinii nu au fost constatate şi elucidate pe deplin 

circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond, nu au fost 

dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite şi 

concluziile primei instanţe expuse în hotărâre sunt în contradicţie cu circumstanţele 

pricinii. 

Susţine de asemenea că prima instanţa s-a expus şi asupra respingerii cerinţei 

cu privire la anularea mărcii, cerinţă care nu a fost înaintată de către reclamanţi, 

astfel fiind încălcate prevederile procedurale, mai mult că o astfel de hotărâre poate 

avea efecte grave pe viitor pentru recurent. 

Indică că atât în partea introductivă a hotărârii, cât şi în dispozitiv AGEPI 

figurează ca pârât, deşi în proces a participat ca intervenient accesoriu. A mai 



indicat că în hotărâre prima instanţă nu s-a expus nici într-un mod asupra cerinţei 

suplimentare înaintată în cadrul dezbaterilor judiciare. 

Reprezentantul recurentului ÎCS „Sedico Moldova” SRL - Oleg Efrim, în 

şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul, solicitând admiterea acestuia, 

casarea hotărârii primei instanţe şi restituirea pricinii spre rejudecare. 

Reprezentantul intimaţilor SRL „Orienrfarm” şi companiei „Bilim 

Pharmaceuticals” - Pavel IUtenco, în şedinţa instanţei de recurs, a solicitat 

respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe. 

Reprezentantul AGEPI - Patricia Bondaresco, în şedinţa instanţei de recurs, a 

solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei instanţe, indicând 

totodată la omisiunile procedurale la adoptarea hotărârii. 

Audiind participanţii la proces, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 

întemeiat şi care urmează a fi admis cu casarea integrală a hotărârii primei instanţe 

şi restituirea pricinii spre rejudecare îîn 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. 

În conformitate cu art. 240 alin. (3) CPC, instanţa judecătorească adoptă 

hotărârea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant. 

Astfel, s-a constatat că ÎCS „Sedico Moldova” SRL înaintând acţiunea în 

judecată împotriva SRL „Orientfarm” şi Companiei „Bilim Pharmaceuticals” 

Turcia a solicitat constatarea acţiunilor de concurenţă neloială de către SRL 

„Orientfarm” la depunere a cererii de înregistrare a mărcii „Flucoral”, declararea 

nulităţii contractului de cesiune încheiat între SRL „Orientfarm” şi compania 

„Bilim Pharmaceuticals” cu privire la cesiunea drepturilor ce decurg din depunerea 

cererii de înregistrare a mărcii comerciale. 



Ulterior, în cadrul dezbaterilor judiciare ÎCS „Sedico Moldova” SRL a 

înaintat o cerinţă suplimentară cu privire la recunoaşterea situaţiei dominante a 

companiei turceşti „Bilim Pharmaceuticals” pe piaţa moldovenească de 

medicamente în ceea ce priveşte preparatul „Flucoral” (f.d. 93). 

Actele cauzei denotă că pe parcursul examinării cauzei reclamantul a susţinut 

pe deplin cerinţele susmenţionate, fără a mai mări cuantumul pretenţiilor, fără a 

renunţa la careva cerinţe şi fără a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, fapt ce 

rezultă şi din procesul-verbal al şedinţei de judecată (f. d. 86). 

Adoptând hotărârea, prima instanţă s-a expus asupra respingerii cererii ÎCS 

„Sedico Moldova” SRL către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

RM, SRL „Orientfarm” şi Compania „Bilim Pharmaceuticals” Turcia împotriva 

înregistrării mărcii Flucoral pe numele SRL „Orientfarm”, declararea nulităţii 

contractului de cesiune încheiat între SRL „Orientfarm” şi compania „Bilim 

Pharmaceuticals” cu privire la cesiunea drepturilor asupra mărcii comerciale 

„Flucoral” şi recunoaşterea din partea SRL „Orientfarm” a acţiunii de înregistrare a 

mărcii „Flucoral” ca drept act de concurenţă neloială. 

Procedând în acest mod, prima instanţă a depăşit limitele pretenţiilor 

înaintate, or, după cum deja a fost menţionat mai sus, nici în cererea de chemare în 

judecată şi nici în cadrul dezbaterilor judiciare, ÎCS „Sedico Moldova” SRL nu a 

înaintat careva pretenţii împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a RM cu privire la înregistrarea mărcii „Flucoral” pe numele SRL „Orientfarm”. 

De altfel, în hotărârea sa prima instanţă indică Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM în calitate de pârât, pe când în procesele-verbale a 

şedinţei de judecată, ultima este indicată ca intervenient accesoriu. 

Mai mult ca atât, în materialele dosarului lipsesc careva acte procedurale, în 

sensul art. 67 CPC, care ar oglindi introducerea în proces a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM. 

Pe de altă parte, instanţa de recurs mai reţine că prima instanţă nici în partea 

motivată şi nici în dispozitivul hotărârii contestate, nu s-a expus asupra capătului 

de cerere ce ţine de recunoaşterea sitzaţiei dominante a companiei turceşti „Bilim 



Pharmaceuticals” pe piaţa moldovenească de medicamente în privinţa preparatului 

„Flucoral”. 

Cele constatate denotă încălcarea, de către instanţă, a prevederilor art. 240 

alin. (3) CPC, or, hotărârea judecătorească urmează a fi întocmită liber, în 

corespundere cu toate normele de drept şi trebuie să răspundă într-un mod sigur, 

expres sau implicit, la toate cerinţele formulate de părţi. 

Important este de menţionat şi faptul că hotărârea judecătorească trebuie să fie 

certă, completă, corectă, clară, consecutivă, convingătoare şi concretă. 

Circumstanţele şi probele constatate în cauză urmează să fi expuse într-o strictă 

consecutivitate logică. 

Faţă de cele ce preced şi având în vedere faptul că eroarea judiciară în cauză 

nu poate fi corectată de către instanţa de recurs, Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră necesar a admite recursul, a 

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

instanţa. 

La rejudecarea pricinii prima instanţă urmează să ţină cont de cele menţionate 

şi rejudecând pricina, să emită o hotărâre întemeiată şi legală. 

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 Întreprinderea cu Capital Străin „Sedico 

Moldova” Societate cu Răspundere Limitată. 

Se casează integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 25 octombrie 2007 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Întreprinderii cu Capital Străin 

„Sedico Moldova” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Societăţii cu 

Răspundere Limitată „Orientfarm” şi Companiei „Bilim Pharmaceuticals” Turcia 

cu privire la constatarea acţiunilor de concurenţă neloială, declararea nulităţii 

contractului de cesiune a drepturilor ce decurg din depunerea cererii de înregistrare 

a mărcii comerciale şi recunoaşterea situaţiei dominante pe piaţa moldovenească 



de medicamente, 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         semnătura         Dumitru Visternicean 

Judecătorii                                            semnătura          Sveatoslav Moldovan 

                                                              semnătura          Ala Cobăneanu 

 

Copia identică originalului 

 

 

 

 


