
Dosarul nr. 2-411/11 

H O T Ă R Î R E 

 

15 decembrie 2011                                                                  mun. Chişinău 

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău 

Având în componenţa sa pe: 

Preşedintele şedinţei de judecată                                    N. Traciuc 

Cu participarea grefierului                                              L. Goncearenco 

 

Judecând în şedinţă deschisă cauza civilă la cererea de chemare în judecată 

depusă de „Alsa Cosmetica” SRL către SC „Parco-Lux” SRL, Serviciul Vamal şi 

Biroul Vamal Chişinău, intervenient accesoriu AGEPI privind încălcarea dreptului 

exclusiv asupra mărcilor de produs şi repararea prejudiciului şi cererea 

reconvenţională SC „Parco-Lux” SRL către „Alsa Cosmetica” SRL şi Agenţia de 

Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind 

anularea mărcilor naţionale nr. 15907 „Cosmetic Alamo” şi nr. 15908 „Bişar 

Cosmetic”, 

C O N S T A T Ă: 

La data de 7 octombrie 2008, reclamanta „Alsa Cosmetica” SRL s-a adresat în 

instanţa de judecată cu cerere împotriva SC „Parco-Lux” SRL, Serviciul Vamal, 

Biroul Vamal Chişinău, cu atragerea intervenientului accesoriu AGEPI, prin care a 

solicitat interzicerea SC „Parco-Lux” SRL utilizarea, comercializarea, depozitarea 

şi importul produselor marcate cu mărcile de produs nr. 15908 „Bişar Cosmetic”, 

nr. 15907 „Cosmetic Alamo”, nr. 15909 „Gelişim Kozmetic”, obligarea SC 

„Parco-Lux” SRL la demontarea panourilor publicitare cu folosirea mărcilor 

numite de la sediul din str. Columna, 49, Chişinău, a retrage definitiv din circuitul 

comercial al SC „Parco-Lux” SRL produsele marcate nr. 15908 „Bişar Cosmetic”, 

nr. 15907 „Cosmetic Alamo”, nr. 15909 „Gelişim Kozmetic” şi a le transmite 

titularului legitim „Alsa Cosmetica” SRL la preţurile conform invoice-utilor 

comerciale din 12.08.2008, a percepe de la SC „Parco-Lux” SRL prejudiciul în 



mărime de 583065,32 lei cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii nr. 15908 „Bişar 

Cosmetic”, a încasa de la SC „Parco-Lux” SRL şi Biroul Vamal Chişinău în mod 

solidar suma prejudiciului moral de 100 000 lei. 

În motivarea acţiunii, reclamanta „Alsa Cosmetica” SRL a menţionat că, la 

data de 17.08.2006, solicitantul ÎI „Hîrştioga Aliona” a depus la AGEPI trei cereri 

de înregistrare a mărcilor de produs combinate „Bişar Cosmetic”, „Cosmetic 

Alamo” şi „Gelişim Kozmetic” pentru produsele şi serviciile CIPS (8) 03 – 

preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate pentru curăţare, 

lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor şi 35 – publicitate, gestionarea 

afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou, comercializarea 

produselor din cl.03. 

La 18.01.2008, cererile depuse au fost înregistrate la AGEPI în calitate de 

mărci de produs, iar solicitantul ÎI „Hîrştioga Aliona”, aprimit certificate de 

înregistrare nr. 15908 „Bişar Cosmetic”, nr. 15907 „Cosmetic Alamo”, nr. 15909 

„Gelişim Kozmetic”. 

La 22.08.2008, prin cererile formulate de ÎI „Hîrştioga Aliona”, mărcile în 

cauză au fost transferate pe numele reclamantei „Alsa Cosmetica” SRL. 

Menţionează reclamanta „Alsa Cosmetica” SRL că, de mai mulţi ani 

efectuează publicitatea, importul şi comercializarea produselor marcate „Bişar 

Cosmetic”, „Cosmetic Alamo” şi „Gelişim Kozmetic”. În acelaşi timp, pârâta SC 

„Parco-Lux” SRL, neavând nici un drept asupra mărcilor numite, comercializează 

ilegal produsele marcate „Bişar Cosmetic”, „Cosmetic Alamo” şi „Gelişim 

Kozmetic” în sediul magazinului din mun. Chişinău, str. Columna, 49. 

Invocă reclamanta „Alsa Cosmetica” SRL că, în repetate rânduri s-a adresat 

către pârâtă cu solicitarea stopării acţiunilor sale ilegale, însă, cererile sale au 

rămas fără răspuns. 

Explică reclamanta „Alsa Cosmetica” SRL că s-a adresat către Serviciul 

Vamal cu cererea de a suspenda pe perioada 18.02.2008 – 18.02.2009, punerea în 

circulaţie a mărfurilor marcate „Bişar Cosmetic”, „Cosmetic Alamo” şi „Gelişim 



Kozmetic”, fapt pentru care a şi depus o cauţiune în mărime de 1900 lei. 

Accentuează reclamanta că, Serviciul Vamal nu a întreprins nici o acţiune în 

vederea protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală a acesteia. Urmare acestui 

fapt, pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada 11.08.2008-17.08.2008 a fost 

realizat importul ilegal de parfumerie şi cosmetice, marcate „Bişar Cosmetic”, 

certificat de înregistrare nr. 15908, fapt pentru care pârâta SC „Prco-Lux” SRL a 

realizat un venit ilegal de 583065,43 lei. 

La 24.08.2010, „Alsa Cosmetica” SRL a depus o cerere privind asigurarea 

acţiunii prin aplicarea sechestrului asupra conturilor bancare ale pîrîtului, precum 

şi asupra tuturor bunurilor mobile ale SC „Parco-Lux” SRL pînă la examinarea 

cauzei în fond, precum şi interzicerea comercializării produselor cosmetice „Bişar 

Cosmetic”, „Cosmetic Alamo” şi „Gelişim Kozmetic”. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 17.11.2008, în scopul asigurării 

acţiunii, a fost pus sechestru pe bunurile materiale ce aparţin SC „Parco - Lux” 

SRL pînă la examinarea cauzei în fond.(f.d.36) 

La data de 27.11.2008, SC „Parco – Lux” SRL a declarat recurs împotriva 

încheierii Curţii de Apel Chişinău din 17.11.2008, care a fost admis prin Decizia 

Curţii Supreme de Justiţie din 18.02.2009, fiind casată integral încheierea de 

asigurare şi emisă o încheiere nouă, prin care s-a respins cererea privind asigurarea 

acţiunii ca nefondată.(f.d.65-91) 

La data de 14.05.2009, reprezentantul SC „Parco - Lux” SRL a depus acţiune 

reconvenţională către „Alsa Cosmetica” SRL şi AGEPI, solicitând recunoaşterea 

actului de rea-credinţă la înregistrarea mărcilor „Bi şar Cosmetic” şi „Cosmetic 

Alamo”, anularea mărcilor naţionale nr. 15908 „Bişar Cosmetic” şi nr. 15907 

„Cosmetic Alamo” şi încasarea prejudiciului material cauzat SC „Parco – Lux” 

SRL prin acţiunile de asigurare a acţiunii de către „Alsa Cosmetica”SRL în valoare 

de 1118046l lei.(f.d.100-102). 

În motivarea acţiunii reconvenţionale SC „Parco-Lux” SRL a reiterat că la 

înregistrarea mărcilor „Bi şar Coametic”, „Cosmetic Alamo” şi „Gelişim 



Kozmetic”, ÎI „Hîrştioga Aliona”, al cărei succesoare este „Alsa Cosmetica”SRL, a 

acţionat cu rea-credinţă. 

Ulterior, reprezentantul SC „Parco-Lux”SRL a formulat o cerere prin care a 

completat cerinţele din acţiunea reconvenţională cu pretenţiile recunoaşterii actului 

de rea-credinţă a SC „Alsa Cosmetica” SRL la înregistrarea mărcii „Gelişim 

Kozmetic” şi anularea mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetic”.(f.d.125) 

La data de 18 martie 2010, reclamanta „Alsa Cosmetica” SRL, şi-a completat 

cerinţele din acţiune prin solicitarea retragerii definitive din circuitul comercial al 

SC „Parco-Lux” SRL a produselor marcate „Cosmetic Alamo” şi a transmite 

titularului mărcii „Alsa Cosmetica” SRL la preţurile conform invoice-ului din 

21.02.2008, precum şi încasarea suplimentar de la SC „Parco-Lux” SRL a 

prejudiciului în mărime de 116160 lei, pentru folosirea ilegală a mărcii nr. 15909 

„Cosmetic Alamo”.(171-172) 

La data de 05 mai 2010, reclamanta „Alsa Cosmetica” SRL şi-a completat din 

nou acţiunea, prin care a solicitat încasarea prejudiciului moral în mod solidar de la 

SC „Parco-Lux” SRL, Serviciul Vamal şi Biroul Vamal Chişinău, în mărime de 

100000 lei de la fiecare.(f.d.200-201) 

În şedinţa de judecată, reprezentantul reclamantei SC „Alsa Cosmetica” SRL, 

Bodiul Tatiana, mandatar autorizat în proprietate intelectuală, şi avocatul Pascari 

Corneliu au solicitat admiterea integrală a acţiunii şi au solicitat respingerea 

acţiunii reconvenţională ca nefondată. 

Reprezentantul pârâtei SC „Parco-Lux”SRL a depus referinţă prin care a 

menţionat că mărcile „Bişar Cosmetic”, „Cosmetic Alamo” şi „Gelişim Kozmetic” 

au fost ilegal înregistrate de reclamanta SC „Alsa Cosmetica” SRL, invocând că 

ultima a acţionat cu rea-credinţă. 

 


