
Dosarul Nr.2-148/08 

H O T Ă R Î R E 

În numele Legii 

04 septembrie 2008                                                             mun. Chişinău 

Curtea de Apel Chişinău (Colegiul Civil în prima instanţă), în componenţa: 

Preşedintele şedinţei                                                            L. BULGAC 

Grefierul                                                                               A. Bolfa 

 

examinînd în şedinţa judiciară deschisă cauza civilă la cererea VIDCRYTE 

ARCIONERNE TOVARYSTVO „FARMAK”, UA împotriva Agenţiei de Stat 

pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova, intervenient 

accesoriu Î.M.”FARMACO” S.A. privind refuzul de a acorda protecţie juridică 

mărcii combinate, 

A  S T A B I L I T: 

VIDCRYTE AKCIONERNE TOVARYSTVO „FARMAK”, UA s-a adresat 

în judecată cu cererea susmenţionată, solicitînd anularea hotărîrii Comisiei de Apel 

a Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a RM din 04.12.2007 

prin care s-a dispus a refuza în acordarea protecţiei juridice mărcii combinate 

„ФАРМАК” IR 883 229. De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea pîrîtului 

să acorde mărcii susmenţionate protecţie juridică pe teritoriul RM. În motivarea 

pretenţiilor înaintate reclamantul a invocat, că, prin avizul din 29.03.2007 pîrîtul l-

a informat despre refuzul în acordarea pe teritoriul RM protecţie juridică mărcii 

combinate „ФАРМАК” IR 883229. Considerînd ilegal acest refuz, reclamantul l-a 

contestat, depunînd o cerere în acest sens pîrîtului care, prin hotărîrea din 

04.12.2007, a respins contestaţia reclamantului. Ca temei de refuz AGEPI a făcut 

referire la art. 7(4) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

astfel a invocat, că în calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice sau 

similare care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa altor persoane sau 

cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru produse sau servicii 

identice. Argumentele invocate de pîrît în acest sens le consideră neîntemeiate, 



deoarece cuvîntul „FARMACO” care se conţine în denumirea mărcii 

„FARMACO” nr. 7977 nu este pasibil de protecţie juridică pentru produsele din 

clasa 05 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor „preparate 

farmaceutice”, deoarece în limbile italiană şi spaniolă acesta înseamnă 

„medicament, preparat medicamentos”. Elementul „FARM” pentru produsele din 

clasa 05 este diminuat şi pasibilitatea de protecţie juridică a mărcii care conţine 

acest element este determinată doar de prezenţa unor elemente adiţionale. 

Desemnarea solicitată de reclamant pentru înregistrare este completamente 

conformă acestei cerinţe, iar elementul grafic amplifică caracterul ei distinctiv. Atît 

desemnarea revendicată pentru înregistrare cât şi marca opusă nu marchează un 

anumit preparat, dar prezintă denumiri ale producătorilor. Consideră reclamantul, 

că marca combinată „ФАРМАК” IR 883229, pentru care se solicită protecţie 

juridică pe teritoriul RM, poate coexista cu marca „FARMACO” nr. 7977 fără a 

crea confuzie în rîndul consumatorilor, deoarece consumatorii vor cere eliberarea 

preparatelor cu denumiri concrete ale acestora, dar nu cu denumirea 

producătorului. 

În şedinţă judiciară reprezantanţii reclamantului, M. Cananjui, B.Samiliv 

V.Necliudov şi A.Babac, au susţinut acţiunea, au solicitat admiterea acesteia din 

motivele invocate în cererea de chemare în judecată şi instanţei au declarat, că 

marca combinată „ФАРМАК” IR 883229 nu poate fi confundată cu marca 

„FARMACO” nr. 7977, deoarece ambele mărci au doar asemănare sonoră, dar 

urmează a fi protejate în ansamblu, în forma în care sunt prezentate cu toate 

semnele distinctive (grafice şi sonore). Semnele grafice (vizuale) ale mărcilor 

nominalizate sînt diferite şi nu pot fi confundate. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, L. 

Ganea, nu a recunoscut acţiunea, a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată şi 

instanţei a lămurit, că decizia privind refuzul în acordarea protecţiei juridice mărcii 

combinate „ФАРМАК” IR 883229 a fost luată după ce experţii iniţiaţi în domeniul 

respectiv au cercetat cazul minuţios şi au ajuns la concluzia, că această marcă este 

similară şi poate fi confundată cu marca naţională „FARMACO” nr. 7977 



înregistrată pentru aceiaşi clasă de produse 05 conform Clasificării Internaţionale a 

Produselor şi Serviciilor „preparate farmaceutice”. Concluzia privind similitudinea 

mărcilor în cauză se bazează pe criteriile stabilite din Regulamentul privind 

aplicarea Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

aprobat prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 129 din 2001.09.06. 

Potrivit regulilor prevăzute de Regulamentul nominalizat, semnul mărcii se 

consideră asemănător pînă la confundare cu alt semn, dacă se asociază cu acesta în 

ansamblu, indiferent de unele particularităţi distinctive. Asemănarea semnelor 

poate fi sonoră (fonetică), grafică (vizuală) şi de sens (semantică). În urma analizei 

s-au constatat asemănări sonore (fonetice), şi anume, ambele semne conţin sunete 

identice care au şi amplasare identică în cadrul semnelor, structura vocalelor şi 

consoanelor este similară la ambele semne; părţile identice ale semnelor au 

caracter dominant în ambele semne. De asemenea au fost depistate asemănări 

grafice (vizuale), şi anume: percepţia vizuală în ansamblu a semnelor este similară; 

în ambele semne plasarea literelor una faţă de alta este identică; ambele semne 

folosesc acelaşi alfabet la scrierea cuvîntului. Între semnele date diferenţa este de o 

singură literă. Au fost stabilite şi asemănări de sens, dat fiind faptul că ambele 

cuvinte se referă la medicamente, preparate farmaceutice. Din considerentele 

enunţate a fost refuzată înregistrarea mărcii combinate „ФАРМАК” IR 883229. 

Reprezentantul Î.M. FARMACO S.A., T.Podgurscaia, a solicitat respingerea 

acţiunii din motivele invocate de reprezentantul pîrîtului şi instanţei a declarat, că 

IM „Farmaco” SA, în temeiul Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22.09.1995, deţine protecţia pe teritoriul Republicii 

Moldova a mărcii FARMACO pînă pe 27.03.2010. IM „Farmaco” SA este 

principalul producător de medicamente în RM, statul fiind deţinătorul majoritar de 

acţiuni. În prezent reprinderea deţine circa 8% din piaţa farmaceutică autohtonă, 

fiind unica care produce medicamente din toate formele farmaceutice, dar este slab 

protejată, confruntîndu-se cu numeroase probleme, dintre care cea mai importantă 

este legată de importul masiv de medicamente, care sunt produse în cantităţi 

suficiente de producătorii autohtoni. Reclamantul a înregistrat la Agenţia 



Medicamentului 41 de poziţii incluse în Nomenclatorul de stat de medicamente şi 

în Clasificatorul medicamentelor pe care le poate importa în Republica Moldova. 

Astfel pînă în prezent, nici un organ abilitat nu i-a interzis SA „Farmek”, Ucraina, 

accesul pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova. 

Semnul FARMACO a fost deja înregistrat ca marcă şi beneficiază de 

protecţie. 

Audiind participanţii la proces şi analizînd materialele pricinii, instanţa 

consideră acţiunea neîntemeiată şi pasibilă de respingere integral din următoarele 

considerente. 

VIDCRYTE AKCIONERNE TOVARYSTVO „FARMAK”, UA a solicitat 

acordarea protecţiei juridice pe teritoriul Republicii Moldova mărcii combinate 

„ФАРМАК” IR 883229 pentru produsele clasă 05 conform Clasificării 

Internaţionale a Produselor şi Serviciilor „preparate farmaceutice”. La judecarea 

cauzei s-a stabilit, că pe teritoriul RM este deja acordată protecţie juridică mărcii 

naţionale „FARMACO” nr. 7977 înregistrată pentru aceiaşi clasă de produse. 

Instanţa consideră, că pîrîtul legal a refuzat în acordarea protecţiei juridice mărcii 

combinate „ФАРМАК”IR 883229 deoarece această marcă este similară şi poate fi 

confundată cu marca naţională „FARMACO” nr. 7977. Concluzia Comisiei de 

Apel a AGEPI în acest sens instanţa o consideră corectă, deoarece se încadrează în 

cerinţele art.7 al.4(a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

care prevede expres, că în calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice 

sau similare care pot fi confundate cu mărcile protejate în privinţa altor persoane 

sau cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru produse sau servicii 

identice. Conform Regulii 33.6 din Regulamentul despre aplicarea Legii 

nr.588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, aprobat prin 

Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 129 din 2001.09.06, semnul mărcii se 

consideră asemănător pînă la confundare cu alt semn, dacă se asociază cu acesta în 

ansamblu, indiferent de unele particularităţi distinctive. Conform Regulii 33.9.1 

din acelaşi Regulament, asemănarea semnelor poate fi sonoră (fonetică), 

grafică(vizuală) şi de sens (semantică). De însuşi reclamant este recunoscută 



asemănarea sonoră (fonetică) a ambelor mărci. Pe lîngă această asemănare, ambele 

semne conţin asemănări grafice (vizuale), deoarece percepţia vizuală în ansamblu a 

semnelor este similar, în ambele semne plasarea literelor una faţă de alta este 

identică. Ambele semne conţin asemănări şi de sens, deoarece se fereă la 

medicamente, preparate farmaceutice. În aşa circumstanţe instanţa consideră 

neîntemeiate pretenţiile înaintate de reclamant. 

În contextul celor expuse, conform prevederilor art. 238-242 CPC al RM 

instanţa 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Respinge acţiunea ca neîntemeiată. 

Hotărîrea este cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie a RM în 

termen de 20 de zile. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                               L.Bulgac 

 


