
HOTĂRÂRE 
În numele Legii 

 
 
 

01 noiembrie 20011       mun. Chişinău 

Instanţa de drept comun a Curţii de Apel Chişinău 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei,      Nelea Budăi  

Grefier         Stanislav Pruteanu 

examinând în şedinţă publică în ordine de drept comun pricina civilă la 

cererea de chemare în judecată a SRL „Teva Czech Industries” către Depofarm 

SRL şi Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale a R. Moldova cu 

privire la recunoaşterea înregistrării cu rea credinţa a mărcii „CTOПAHГИH 

STOPANGIN” de către „DEPOFARM” S.R.L. şi anularea înregistrării mărcii 

„CTOПAHГИH STOPANGIN”conform certificatului nr. 13488 pentru produsele 

din clasa 05 CIPS. 

constată: 

La 08 iulie 2011 SRL „Teva Czech Industries” a depus cerere de chemare în 

judecată către „Depofarm” SRL cu privire la recunoaşterea înregistrării cu rea 

credinţa a mărcii „CTOПAHГИH STOPANGIN” de către „DEPOFARM” S.R.L. 

şi anularea înregistrării mărcii „CTOПAHГИH STOPANGIN” conform 

certificatului nr. 13488 pentru produsele din clasa 05 CIPS. 

În motivarea acţiunii, reclamanta a indicat că pe teritoriul Cehoslovaciei în anul 

1957 a fost înregistrată marca STOPANGIN, Certificatul nr. 97 817 pentru produse 

farmaceutice, iar la data de 24.11.1966 această marcă a fost înregistrată conform 

procedurii de înregistrare internaţională a Acordului de la Madrid pe numele 

întreprinderii IVAX Pharmaceuticals, ulterior întreprinderea şi-a modificat 

denumirea în Teva Czech Industries. Această marcă a fost înregistrată pentru 

preparate folosite la tratamentul cavităţii bucale şi gâtului contra bolilor 

inflamatoare, se fabrică în formă de soluţie şi spray. Ulterior, marca a fost 

înregistrată pe numele proprietarului întreprinderii farmaceutice în mai multe ţări 



din lume. Produsul farmaceutic s-a livrat timp îndelungat în Republica Moldova, 

Ministerul Sănătăţii în anul 2003 1-a înscris în lista preparatelor autorizate pe 

numele întreprinderii producătoare 1 VAX şi a eliberat Certificatele de înregistrare 

Nr. 7508 şi Nr. 7509 din 26.12.2003. 

În Republica Moldova de la începutul anului 2004 s-au livrat produse în 

valoare de 9888 dolari SUA, în anul 2005 - în valoare de 26 118 dolari SUA. în 

anul 2006 - în valoare de 45 540 dolari SUA, în anul 2007 - în valoare de 38.925 

dolari SUA, în anul 2008 - în valoare de 63 540 dolari SUA, în anul 2009 - în 

valoare de 70 053.- iar în anul 2010 - în valoare de 79830 dolari SUA. Produsele se 

importă în Republica Moldova de diverse companii care se ocupă de importul 

produselor farmaceutice, în special de aşa companii ca Casa Farm şi Esculap Farm. 

La data de 31.01.2005 la AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii 

“СТОПАНГИН STOPANGIN” pentru produsele din clasa 05 a Clasificării 

Internaţionale de Produse şi Servicii pe numele companiei moldoveneşti 

„DFPOFARM” S R L  care niciodată nu a fabricat preparatul STOPANGIN. La 

momentul depunerii cererii solicitantul DEPOFARM S.R.L ştia şi despre marca 

„STOPANGIN”, şi despre comercializarea preparatului pe teritoriului Republicii 

Moldova Ulterior AGEPI a eliberat Certificatul de înregistrare a mărcii 

“СТОПАНГИН STOPANGIN” Nr. 13488 pe numele companiei DEPOFARM 

S.R.L. 

Înregistrarea cu rea-credinţă a mărcii menţionate de către reclamantă a fost 

efectuată după ce marca a fost înregistrată în ţara de origine, iar pe teritoriul 

Republicii Moldova se ştia despre existenţa acestei mărci, precum şi după ce 

preparatul a fost înregistrat în Registrul preparatelor autorizate pentru folosire şi 

import şi timp îndelungat se comercializa în Moldova. 

Solicită reclamanta, recunoaşterea înregistrării cu rea credinţa a mărcii 

„СТОПАНГИН STOPANGIN” de către „DEPOFARM” S.R.L. şi anularea 

înregistrării mărcii „СТОПАНГИН STOPANGIN” conform certificatului nr. 

13488 pentru produsele din clasa 05 CIPS. 



În şedinţa de judecată, reprezentantul reclamantului - Socolova Olga a susţinut 

acţiunea integral, solicitând admiterea ei. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale al R. 

Moldova, Cius Doina, în şedinţa de judecată a lăsat aprecierea relei credinţe la 

înregistrarea mărcii de către pârât la discreţia instanţei, indicând că legislaţia în 

domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurării activităţi de producţie, de 

comerţ sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a 

mărcii, înregistrarea mărcii se efectuează reieşind din buna credinţă a 

solicitantului, însă, orice persoană interesele căreia sunt afectate de înregistrare 

este în drept de a solicita instanţa de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv 

din motivul înregistrării acesteia. Respectiv, instanţa urmează să constate 

împrejurările menţionate în baza probei prezentate de reclamant, pentru a decide 

anularea mărcii în temeiul înregistrării acesteia cu rea-credinţă. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră  

acţiunea întemeiată şi care urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

In conformitate cu Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 în vigoare din. 

06.09.2008, art. 21 prevede următoarele: (1) Marca este declarată nulă în urma 

unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri 

reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor/depuse la aceeaşi instanţă, 

dacă: 

b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de 

înregistrare a mărcii. 

Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la 

momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre 

existenţa, inclusiv în străinătate, a unei 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. 

La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în 

special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care 



generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează 

marca doar în scop de blocaj. 

Din actele pricinii s-a stabilit, că în a. 1947 pe teritoriul Cehoslovaciei a fost 

înregistrată marca STOPANGIN, Certificatul nr. 97 817 pentru produse 

farmaceutice, iar la data de 24.11.1966 această marcă a fost înregistrată conform 

procedurii de înregistrare internaţională a Acordului de la Madrid pe numele 

întreprinderii IVAX Pharmaceuticals, ulterior întreprinderea şi-a modificat 

denumirea în Teva Czech Industries. Această marcă a fost înregistrată pentru 

preparate folosite la tratamentul cavităţii bucale şi gâtului contra bolilor 

inflamatoare, se fabrică în formă de soluţie şi spray. Ulterior, marca a fost 

înregistrată pe numele proprietarului întreprinderii farmaceutice în mai multe ţări 

din lume. 

Produsul farmaceutic “СТОПАНГИН STOPANGIN” s-a livrat timp 

îndelungat în Republica Moldova, iar în anul 2003 Ministerul Sănătăţii 1-a înscris 

în lista preparatelor autorizate pe numele întreprinderii-producătoare IVAX şi a 

eliberat Certificatele de înregistrare Nr. 7508 şi Nr. 7509 din 26.12.2003 Produsele 

se importă în Republica Moldova de diverse companii care se ocupă de importul 

produselor farmaceutice, în special de aşa companii ca Casa Farm şi Esculap Farm. 

La data de 31.01.2005 DEPOFARM S.R.L a depus la AGEPI cererea de 

înregistrare a mărcii “СТОПАНГИН STOPANGIN” pentru produsele din clasa 05 

a Clasificării Internaţionale de Produse şi Servicii pe numele companiei 

moldoveneşti „DEPOFARM” S.R.L, deşi la momentul depunerii cererii 

solicitantul DEPOFARM S.R.L ştia sau trebuia să ştie despre marca 

«STOPANGIN» şi despre comercializarea preparatului pe teritoriului Republicii 

Moldova. 

La 10.04.2006 AGEPI a eliberat Certificatul de înregistrare a mărcii 

“СТОПАНГИН STOPANGIN” Nr. 13488 pentru produsele clasei 05 pe numele 

companiei DEPOFARM S.R.L. 

Instanţa de judecată a reţinut, că înregistrarea cu rea-credinţă a fost efectuată 

după ce marca a fost înregistra în ţara de origine, iar pe teritoriul Republicii 



Moldova se ştia despre existenţa acestei mărci, precum şi după ce preparatul a fost 

înregistrat în Registrul preparatelor autorizate pentru folosire şi import şi timp 

îndelungat se comercializa în Moldova. Acest fapt a fost confirmat în şedinţa 

judiciară de către-reprezentantul reclamantei prin anexarea la dosar a declaraţiilor 

vamale, invoice din a.2003-2005, descifrarea livrărilor preparatului STOPANGIN 

în perioada anilor 2003-2011 /f.d.32-35/, din care se atestă faptul că în perioada 

respectivă în Republica Moldova s-a livrat produsul farmaceutic menţionat şi 

Ministerul Sănătăţii al RM 1-a înscris în lista preparatelor autorizate pe numele 

întreprinderii IVAX. 

Reieşind din cele expuse mai sus instanţa de judecată consideră că acţiunea 

„Teva Czech Industries” către „Depofarm” SRL şi Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a RM privind recunoaşterea înregistrării cu rea credinţa a 

mărcii “СТОПАНГИН STOPANGIN” de către „DEPOFARM” S.R.L. şi anularea 

înregistrării mărcii “СТОПАНГИН STOPANGIN” conform certificatului nr. 

13488 pentru produsele din clasa 05 CIPS, urmează a fi admisă. 

În conformitate cu prevederile art. 21 al Legii privind protecţia mărcilor, 

art.23 8-241 CPC, instanţa de judecată – 

Hotărăşte: 

A admite acţiunea „Teva Czech Industries”. 

A recunoaşte înregistrarea mărcii “СТОПАНГИН STOPANGIN” de către 

„DEPOFARM” S.R.L. cu rea credinţa. 

Se anulează certificatul nr. 13488 pentru produsele din clasa 05 CIPS privind 

înregistrarea mărcii “СТОПАНГИН STOPANGIN” după SRL „Depofarm”. 

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 

20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 


