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Dosar nr. 2-31/09 
HOTĂRÂRE 
în numele legii 

 
26 iunie 2009         mun. Chişinău  
 
 
Colegiul Civil al  Curţii de Apel Chişinău 
În componenţa        
Preşedintele şedinţei, judecătorul                Nina Vascan 
Grefier         Andrei Iosip 
 

 
Examinând în şedinţă de  judecată publică pricina civilă la cererea de chemare în 

judecată a reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL  şi a intervenientului accesoriu South 

Eqypt Deug Industries Co. (SEDICO), Egipt împotriva pârâţilor SRL „Orientfarm”, 

„Bilim Pharmaceuticals” şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei şi 

intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la 

cunoaşterea acţiunii de depunere a cererii de înregistrare a mărcii „FLUCORAL” de către 

SRL „Orientfarm” drept act de concurenţă neloială, declararea nulă a contractului de 

cesiune încheiat între SRL „Orientfarm” şi  cu privire la cesiunea drepturilor ce decurg 

din depunerea cererii de înregistrare a mărcii comerciale „FLUCORAL”, privind 

recunoaşterea situaţiei dominante a companiei Turceşti „Bilim Pharmaceuticals” pe piaţa 

de medicamente din Republicii Moldova în privinţa medicamentului „FLUCORAL”, 

privind declararea ilegală şi anularea hotărârii Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Concurenţei nr. 59/139 din 04.12.2008. 

Colegiul Civil al Curţii de Apel  Chişinău, 

CONSTATĂ: 

Reclamanta ÎCS „Sedico Moldova” SRL s-a adresat cu cerere de chemare în  judecată 

împotriva pârâţilor SRL „Orientfarm”, „Bilim Pharmaceuticals” şi inrervenientului 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuale cu privire la recunoaşterea 

acţiunii de depunere a cererii de înregistrare a mărcii „FLUCORAL”  de către  SRL 

„Orientfarm” drept act de concurenţă neloială, declararea nulă a contractului de cesiune 

încheiat între SRL „Orientfarm” şi „Bilim Pharmaceuticals” cu privire la cesiunea 

drepturilor ce decurg din depunerea cererii de înregistrare a mărcii comerciale 

„FLUCORAL”, privind recunoaşterea  situaţiei dominante a companiei Turceşti „Bilim 
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Pharmaceuticals” pe piaţa de medicamente  din Republicii Moldova în privinţa 

medicamentului „FLUCORAL”. 

În motivarea acţiunii reclamanta ÎCS „Sedico Moldova” SRL a invocat că ÎCS „Sedico 

Moldova” SRL este compania-fiică a cunoscutului producător de medicamente South 

Efyipt Drug Industries Co. (SEDICO), Egipt. Unul din preparatele farmaceutice produse 

de SEDICO Pharmaceutical Co., încă din anul 1995, este medicamentul „FLUCORAL”. 

Acest medicament este înregistrat în foarte multe ţări, iar reclamanta ÎCS „Sedico 

moldova”, în calitate de reprezentat al SEDICO Pharmaceutical Co., importă şi 

comercializează acest preparat pe teritoriul Republica Moldova. Medicamentul 

„FLUCORAL” este înregistrat la Agenţia Medicamentului pe lângă Ministerul Sănătăţii 

şi Protecţia Sociale al Republica Moldova. 

În cererea de chemare în judecată reprezentantul reclamantei a mai indicat că la data 

de 07.07.2005, SRL „Orientfarm”, societate comercială rezident al Republica Moldova, 

fără a avea calitatea de producător al preparatului medicamentos menţionat, a depus la 

AGEPII cerere privind înregistrarea mărcii comerciale „FLUCORAL” pentru 

produsele/serviciile din clasele 05 şi 35 (produse farmaceutice şi publicitate, gestionarea 

afacerilor). De asemenea, reprezentantul reclamantei mai menţionează că pârâta SRL 

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

medicamente, inclusiv şi „Flucoral” în baza contractului nr. 18/2004 din 28 ianuarie 

2004. Astfel, „Orientfarm” ştia cu certitudine că reclamanta  ÎCS „Sedico Moldova” SRL 

este producător al preparatului „Flucoral” şi-l comercializează pe teritoriul Republica 

Moldova. 

În afară de aceasta, reprezentantul reclamantei consideră acţiunile pârâtei SRL  

„Orientfarm”, privind depunerea cererii de înregistrare a mărcii comerciale 

„FLUCORAL”, un act de concurenţă neloială, pentru a deveni unicul furnizor a acestui 

medicament în Republica Moldova, excluzând posibilitatea de a comercializa produsul 

respectiv pentru alte companii, inclusiv pentru unul din producătorii lui. Mai mult ca atât, 

SRL „Orientfarm” cunoştea despre comercializarea preparatului medical „FLUCORAL” 

de către producătorul lui SEDICO Pharmaceutical Co., prin intermediul firmei-fiice ÎCS 

„Sedico Moldova”. Totodată, aceasta  reprezintă o dovadă 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 
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agenţi economici şi care, potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr. 1103/30.06.2000 cu 

privire la protecţia concurenţei, reprezintă concurenţă neloială. De asemenea, 

reprezentantul reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL în acţiune mai menţionează că 

depunerea de către SRL „Orientfarm” a cererii de înregistrare a mărcii comerciale 

„FLUCORAL” pe numele său va induce în eroare consumatorul în privinţa produsului 

nominalizat şi a producătorului acestuia, precum şi în privinţa caracterului, modului şi 

locului fabricării, ceea ce potrivit art. 8 al legii cu privire la protecţia concurenţei, 

reprezintă act de concurenţă neloială, interzis agenţilor economici. Suplimentar, acţiunile 

pârâtei  SRL „Orientfarm” contravin prevederilor Convenţiei de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale  din 20 martie 1883, la care Republica Moldova a aderat prin 

hotărârea Parlamentului nr. 1329-XII din 11.03.93. 

Astfel, după cum menţionează reprezentantul reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL 

faptul că SRL „Orientfarm” a depus cu rea credinţă cererea de înregistrare a mărcii 

„FLUCORAL” pe numele său, şi anume pentru a exclude posibilitatea comercializării 

preparatului „FLUCORAL” de către Compania ÎCS „Sedico Moldova”. Aceasta se 

demonstrează şi prin contractul de cesiune a drepturilor ce decurg din depunerea cererii 

de înregistrare a mărcii, celui de al doilea pârât - companiei turceşti „Bilim 

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

contractul de cesiune  înregistrat la AGEPI cu nr. 942 din 03.08.2006. 

De asemenea,  reprezentantul reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL consideră că 

prin contractul de cesiune au fost transmise companiei din Turcia „Bilim 

Pharmaceuticals” mai multe drepturi decât deţine SRL „Orientfarm”. Astfel, norma 

legală care reprezenta motiv de respingere a cererii de înregistrare a mărcii  

„FLUCORAL” pe numele pârâtei SRL „Orientfarm”, art. 7 alin. 2, lit. a) a Legii cu 

privire la mărci şi denumirile de origine produselor, nu mai poate  fi aplicată companiei 

turceşti „Bilim Pharmaceuticals”, deoarece şi ea are calitatea de producător al produsului 

medicamentos „FLUCORAL”.   

În şedinţa de judecată reprezentantul reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL şi South 

Egyipt Drug Industries Co. (SEDICO), Egipt – Popa Igor a susţinut cererea de chemarre 

în judecată şi a solicitat recunoaşterea acţiunii de depunere a cererii de înregistrare a 

mărcii „FLUCORAL” de către SRL „Orientfarm” drept act de concurenţă neloială, 

declararea ilegală şi anularea contractului de cesiune  încheiat între SRL „Orientfarm” şi 
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„Bilim Pharmaceuticals” cu privire la cesiunea drepturilor ce decurg din depunerea 

cererii de înregistrare a mărcii comerciale „FLUCORAL”, privind recunoaşterea situaţiei 

dominante a companiei Turceşti „Bilim Pharmaceuticals” pe piaţa de medicamente din 

Republica Moldova în privinţa medicamentului „FLUCORAL”. 

La data de 30.01.2009, reprezentantul reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL a  

depus o cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Concurenţei privind declararea ilegală şi anularea hotărârii nr. DCF – 59/139 din 

04.12.2008. Reprezentantul reclamantului ÎCS „Sedico Moldova” SRL, în acţiune a  mai 

indicat că la data de 04 decembrie 2008, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei 

a emis decizia nr. DCF-59/139 din 15 noiembrie 2007 în legătură cu lipsa obiectului 

încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei. Iar, la data de 12.12.2008, în 

adresa Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţională pentru Protecţia Concurenţei a 

fost  expediată cererea prealabilă asupra deciziei susmenţionate, în conformitate cu 

prevederile alin. (1), art. 14 al Legii nr. 793-XIV din 10.02.2000 contenciosului 

administrativ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57-58/375 din 18.05.2000), 

deoarece consideră că conform prevederilor art. 2 al legii  cu privire la protecţia 

concurenţei  nr. 1103/2000, situaţia dominantă pe piaţă este situaţia exclusivă a agentului 

economic pe piaţa de mărfuri, care îi dă acestuia, singur sau împreună cu alţi agenţi 

economici, posibilitatea de a exercita influenţa decisivă asupra condiţiilor de circulaţie a 

mărfii pe piaţa perspectivă sau de a împiedica accesul pe piaţă unor agenţi economici. Nu 

poate fi recunoscută dominantă situaţia agentului economic a cărui cotă pe piaţă unei 

anumite mărfi nu depăşeşte 35 la sută. 

În acţiune se mai indică faptul că ANPC a calculat volumul de vânzări doar în temeiul 

informaţiei prezentate de către „Bilim Pharmaceuticals” (Turcia) şi ÎCS „Sedico 

Moldova” SRL, fără a solicita de la Serviciul Vamal şi Agenţia Medicamentului careva 

informaţii, pentru a putea respinge pretenţia privind recunoaşterea situaţiei dominante c 

companiei turceşti „Bilim Pharmaceuticals” (Turcia) pe piaţa Republicii Moldova în 

privinţa medicamentului „Flucoral” Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei urma 

să se pronunţe asupra  volumului de vânzări al medicamentului „Flucoral” cercetând 

situaţia în ansamblul ei. Totodată, prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) a Legii nr. 588/1995 

contractul de cesioune ânchieat între „Orientfarm” SRL şi „Bilim Pharmaceuticals” este 

lovit de  nulitate, deoarece contravine prevederilor legii, pe motiv că cererea de 
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înregistrare a mărcii „FLUCORAL”, depusă de  „Orientfarm” SRL, urma să fie respinsă 

de GAEPI ca semn  ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa unui produs sau a 

producătorului acestuia. 

Mai mult ca atât, reprezentantul reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL mai 

menţionează că în urma cesiunii dreptului depunerii  cererii se poate obţine limitarea 

concurenţei conform alin. (3) al art. 1 al legii nr. 1103/2000. Prin urmare, ANPC nu putea 

califica în nici un caz acţiunile „Orientfarm” SRL şi „Bilim Pharmaceuticals” ca fiind 

absolut legale. Astfel, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a refuzat să 

întreprindă acţiuni privind respectarea legislaţiei în vigoare, explicaţiile aduse fiind unele 

lipsite de suport juridic. 

Prin încheierea Colegiul civil al curţii de Apel Chişinău din 21 noiembrie 2008 şi în 

conformitate cu prevederile art. 67 CPC au fost atrase în proces în calitate de 

intervenienţi accesorii, la cererea  reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, alături 

de pârâţi „Orientfarm” SRL „Orientfarm” şi „Bilim Pharmaceuticals”, iar de partea 

reclamantei  ÎCS „Sedico Moldova” SRL a fost atrasă, în calitate de intervenient 

accesoriu – Sourh Egyipt Drug Industries Co. (SEDICO), Egipt. 

Iar, prin încheierea Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău din 02 februarie 2009 şi 

în conformitate cu prevederile art. 31 CPC au fost conexate într-un singur proces, pentru 

a fi examinate în instanţa de drept comun, cererea de chemare în judecată a reclamantei 

compania ÎCS „Sedico Moldova” SRL şi intervenientei accesorii Sourh Egyipt Drug 

Industries Co. (SEDICO), Egipt împotriva SRL „Orientfarm”, „Bilim Pharmaceuticals” 

şi intervientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuale cu privire la 

recunoaşterea acţiunii de depunere a cererii de înregistrare a mărcii „FLUCORAL” de 

către SRL „Orientfarm” drept act de concurenţă  neloială, declararea nulă a contractului 

de cesiune  încheiat între  SRL „Orientfarm” şi „Bilim Pharmaceuticals” cu privire la 

cesiunea drepturilor ce decurg din depunerea  cererii de  înregistrare a mărcii   comerciale 

„FUICORAL”, privind recunoaşterea situaţiei dominante a companiei Turceşti „Bilim 

Pharmaceuticals” pe piaţa de medicamente din Republica Moldova în privinţa 

medicamentului „FLUCORAl” şi cererea de chemare în judecată a reclamantei ÎCS 

„Sedico Moldova” SRL împotriva pârâtei Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei 
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privind declararea ilegală şi anularea hotărârii Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Concurenţei nr. 59/239 din 04.12.2008. 

În şedinţa de judecată reprezentantul pârâţilor SRL „Orientfarm” şi întreprinderea 

Turcească „Bilim Pharmaceuticals” consideră că cererea nr. 017447 de înregistrare a 

mărcii „FLUCORAL” a fost depusa cu respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 

4588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, şi are prioritate din 

25.07.2005. Astfel, reprezentantul pârâţilor indică că „SEDICO-MOLDOVA” S.R.L. nu 

are nici un te,ei juridic de a contesta înregistrarea mărcii FLUCORAL pe numele „Bilim 

Pharmaceuticals” şi acţiunile lui SRL „Orientfarm” şi întreprinderea Turcească „Bilim 

Pharmaceuticals” nu constituie acte de  concurenţă neloială. 

În şedinţa de judecată reprezentantul Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – 

Bondaresco Patricia a susţinut argumentele indicate de către reprezentanţii pârâţilor  SRL 

„Orientfarm” şi „Bilim Pharmaceuticals” şi consideră neîntemeiată afirmaţia 

reprezentantului  reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL şi intervenientului accesoriu 

South Egyipt Drug Industries Co. (SEDICO), Egipt precum că depunerea cererii de 

înregistrare a mărcii „FLUCORAL” pentru produsele din clasa 05 a CIPS nu putea fi 

efectuată fără a avea calitatea de producător. Totodată, constatarea  faptului neloiale nu 

ţine de  competenţa  AGEPI şi nu este o condiţie aplicabilă procedurii de examinare a 

cererilor de înregistrare a mărcilor sau contestaţiilor. 

În referinţă şi iniţial în şedinţa reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia  

Concurenţei – Baxan O. a susţinut argumentele indicate de către reprezentantul pârâţilor 

SRL „Orientfarm” şi „Bilim Pharmaceuticals” şi a solicitat respingerea acţiunii ÎCS 

„Sedico Moldova” SRL şi a intervenientului accesoriu South Egyipt Drug Industries Co. 

(SEDICO), Egipt. Însă, ulterior în şedinţa de  judecată reprezentantul a invocat că la data 

20.05.2009, ANPC prin hotărârea nr. DCC-24 a anulat hotărârea nr. DCF-59/139 din 

04.12.2008  şi a hotărât de a continua investigaţiile iniţiate prin dispoziţia  nr. 59 din 

15.11.2007  şi din aceste considerente a solicitat de a lasă la decizia instanţei respingerea 

sau admiterea acţiunilor reclamantei „Sedico-Moldova” şi a intervenientului accesoriu 

South Egyipt Drug Industries Co. (SEDICO), Egipt. 

Audiint argumentele părţilor, studiind în cumul probele administrate la dosar, Colegiul 

civil al Curţii de Apel Chişinău  conchide de a respinge cererile de chemare în judecată a 
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reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL şi a intervenientului accesoriu South Egyipt 

Drug Industries Co. (SEDICO), Egipt, din următoarele considerente. 

În rezultatul cercetările judecătoreşti s-a stabilit că la  data de 25.07.3005 de către SRL 

„Orientfarm” a fost depusă la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de 

înregistrare a mărcii „FLUCORAL” pentru produsele din clasa 05 şi serviciile din clasa 

35 conform Clasificării Internaţionale a Produselor şi Serviciilor (CIPS) de la Nisa (ediţia 

8-a), cu  respectarea tuturor  cerinţelor Legii nr. 588-XIII din 22.09.1995 privind mărcile 

şi denumirile de origine a produselor. De asemenea, în urma examinării actelor, AGEPI a 

constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru înregistrarea mărcii şi, la 29.05.2006, în 

conformitate cu prevederile ar. 13 alin. (2) al legii nominalizate, a emis Decizia de 

publicare a cererii de înregistrare a mării verbale „FLUCORAL” în Buletinul Oficial de 

Proprietate  Intelectuală nr. 7/2006. Însă, la data de 22.06.2006 la Comisia de Apel a 

AGEPI a fost depusă contestaţia ÎNCS „Sedico Moldova” SRL împotriva înregistrării 

mărcii „FLUCORAL” pe numele Companiei „ORIENTFARM” S.R.L. Iar, la data de 

25.07.2006 SRL „Orientfarm” a depus la AGEPI  cererea de înregistrare a actului de 

cesiune a drepturilor asupra  cererii de înregistrare a mărcii „FUCORAL” companiei 

Bilim Pharmaceuticals Ayazaga Koyu Yolu Nr. 6, 34398, Maslak, Instambul, Turcia. În 

baza acestei cereri şi a actului de cesiune, în corespundere cu prevederile art. 24 alin. (1) 

a Legii nr. 588-XIII din 22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, 

AGEPI a emis Decizia  nr. 973 din 03.08.2006 de înregistrare a actului de cesiune a 

drepturilor asupra cererii de înregistrare a mărcii FLUCORAL, încheiat între SRL 

„Orientfarm” şi „Bilim Pharmaceuticals”, Turcia. De asemenea, informaţia privind 

înregistrarea actului de cesiune a fost publicată în BOPI nr. 9/2006, iar în urma  

publicării, la AGEPI nu a parvenit nici o contestaţie la această înregistrare. 

Conform prevederilor art. 7 a Legii privind mărcile şi denumirile de origine a  

produselor  nr. 588-XIII din 22.09.95, în care sunt stipulate temeiurile pentru respingerea  

cererii de înregistrare a mărcii, a denumirii de origine a produsului sau a  indicaţiei 

geografice şi cererii de recunoaştere a notorietăţii mărcii, este menţionat că nu se admite 

înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a următoarelor semne: a) false sau acre ar 

putea induce în eroare consumatorul în privinţa unui produs, serviciu sau în privinţa 

producătorului acestora; b) care cuprind reproduceri sau imitaţi de steme, drapele şi 

embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state sau abrevierea lor, denumiri 



 8

depline sau abreviate de organizaţii internaţionale interguvernamentale, semne, sigilii  

oficiale de control, de   garanţei şi de  marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie. 

Astfel de semne  pot fi incluse în marcă ca elemente neprotejate dacă nu ocupă în aceasta 

o poziţie dominanta şi dacă există  decizia organului competent sau consimţământul 

posesorului lor. Organele competente ale Republicii Moldova sunt: Parlamentul – privind 

folosirea reproducerilor sau imitaţiilor Stemei de Stat şi Drapelului Republicii Moldova; 

Guvernul – privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului; ministerele sau 

departamentele – privind folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanţie şi 

de marcare, aprobate de ministerul sau departamentul respectiv; c) care conţin  indicaţii 

geografice ce identifică  vinuri şi alte produse alcoolice care nu sunt  originare din locul 

specificat în indicaţia geografică respectivă, chiar şi în  cazurile în care originea adevărată 

a produsului este menţionată sau în cazurile  în care indicaţia  geografică este folosită în 

traducere sau este însoţită de expresii, cum ar fi: „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, 

„imitaţie” şi altele; d) care conţin o indicaţie geografică ce  identifică vinurile şi alte 

produse alcoolice ori care sunt constituite dintr-o astfel de indicaţie în cazurile când 

vinurile sau produsele alcoolice au o altă origine; e) care sunt contrare  ordinii publice 

sau  bunelor  moravuri. 

În calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice sau similare care pot fi 

confundate: a) cu mărcile protejate în privinţa altor persoane sau cerute pentru 

înregistrare pe numele altor persoane pentru produse sau servicii identice; b) cu mărcile 

recunoscute  notorii în Republica Moldova, protejate fără înregistrare; c) cu denumirile 

de origine a produselor protejate în conformitate cu prezenta lege, precum şi cu 

indicaţiile geografice din Republica Moldova, exceptând cazurile când acestea sunt 

incluse  ca elemente neprotejate în marca înregistrată pe numele persoanei autorizate să 

folosească o astfel de denumire sau indicaţie, ţinând cont de  prevederile alin. (2) lit. c) şi 

d) c8 mărcile de conformitate înregistrate în modul stabilit. 

În conformitate cu prevederile art. 13 a Legii nominalizate, examinarea semnului 

solicitat se efectuează în termen de 9 luni de la data luării deciziei de acceptare a cererii 

pentru a fi examinată. În cadrul examinării semnului solicitat se controlează respectarea 

cerinţelor articolului 7 şi se stabileşte prioritatea mărcii, dacă această nu s-a făcut în 

cadrul examinării formale, în funcţie de rezultatele examinării semnului solicitat, Agenţia 

ia decizia de a publica sau de a  respinge cererea, ceea ce se notifică solicitantului. 
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Iar, în corespunde cu prevederile 24 a Legii nr. 588-XIII din 22.09.1995 privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor, drepturile care decurg din depunerea cereri 

sau din înregistrarea mărcii pot fi transmise integral sau parţial. Transmiterea drepturilor 

se poate face prin cesiune, prin contract de licenţă exclusivă sau neexclusivă, precum şi 

prin succesiune ori moştenire legală sau testamentară. Nu se autorizează acordarea de 

licenţe obligatorii pentru mărci, iar titularul unei mărci are dreptul s-o cedeze fără să 

asiste în mod obligatoriu şi fără transferul întreprinderii căreia ii aparţine această marcă. 

Drepturile  transmise prin contract în temeiul alin. (2) produc efect pentru terţi şi 

condiţionează modificarea statutului  juridic al certificatului de înregistrare a mărcii din 

momentul înregistrării contractului la Agenţie. 

Din materialele dosarului, instanţa de judecată reţine că reclamanta ÎCS „Sedico-

Moldova” SRL la data de 24.10.2007 a depus o cerere la ANPC în baza căreia ea a 

solicitat să fie recunoscută situaţia dominantă a companiei turceşti „Bilim 

Pharmaceuticals” pe piaţa din Republica Moldova în privinţa medicamentului „Flucoral” 

şi să constate că acţiunile pârâţilor SRL „Orientfarm” şi „Bilim Pharmaceuticals” sunt 

acţiuni ce limitează concurenţa şi să aplice sancţiunile prevăzute pentru încălcarea 

legislaţiei cu privire la protecţia  concurenţei. Ca rezultat sesizării, Consiliul 

Administrativ al ANPC la 15.11.2007 a dispus prin Dispoziţia  nr. 59 iniţierea examinării 

acţiunii de limitare a concurenţei. 

Instanţa de judecată consideră neîntemeiat argumentul reprezentantului reclamantei 

ÎCS „Sedico-Moldova” SRL şi a intervenientului accesoriu South Egyipt Drug Industries 

Co. (SEDICO), Egipt precum că ANPC a determinat volumul vânzărilor preparatului 

„FUCORAL”, doar în temeiul informaţiei  prezentate de către pârâţi SRL „Orientfarm” şi 

„Bilim Pharmaceuticals”, fără a face o interpelare la Agenţia Medicamentului. Însă, din 

probele anexate la materialele dosarului instanţa reţine că la cererea ANPC nr. DCF-15/7-

36  din 14.01.2008, Agenţia Medicamentului a comunicat că agenţii economici – „Bilim 

Pharmaceuticals” (Turcia) şi „SEDICO Pharmaceutical Co” (Egipt), posedă Certificatele 

de înregistrare a medicamentului cu denumirea „FLUCORAL” pe teritoriul Republicii 

Moldova. Conform informaţiei prezentate de Agenţia Medicamentului prin scrisoarea nr. 

01-02/170 din 04.02.2008 – preparatul „FLUCORAL” 150 mg capsule nr. 1 a fost 

înregistrat de către pârâta – „Bilim Pharmaceuticals”  (Turcia) la data de 03.10.2002, 

certificatul de înregistrare nr. 6375 şi reînregistrat ulterior  în corespundere cu legislaţia 
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în vigoare la data de 02.05.2007, certificat de înregistrare nr. 11586 valabil pe un termen 

de 5 ani. Însă, preparatul „FLUCORAL” 150 mg capsule nr. 2 a fost înregistrat de către 

reclamantă  „SEDICO Pharmaceutical Co” (Egipt) la data de 19.01.2006, certificat de 

înregistrare nr. 9738. 

Astfel, în conformitate cu prevederile normelor legate nominalizate, instanţa de 

judecată conchide că probele anexate de către reprezentantul reclamantei ÎCS „Sedico 

Moldova” SRL şi a intervenientului accesoriu South Egyipt Drug Industries Co. 

(SEDICO), Egipt nu demonstrează faptul că prin depunerea cererii de înregistrare a 

mărcii „FLUICORAL” de către SRL „Orientfarm  şi întreprinderea Turcească „Bilim 

Pharmaceuticals” a avut loc un act de concurenţă neloială. 

Mai mult ca atât, instanţa consideră nelegitim şi neîntemeiat argumentul 

reprezentantului reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL şi a intervenientului accesoriu 

South Egyipt Drug Industries Co. (SEDICO), Egipt, invocat în cererea de chemare în 

judecată precum, că ea este producător al preparatului „Flucoral” şi depunerea de către 

SRL „Orientfarm” la AGEPI a cererii de înregistrare a nărcii „Flucoral” i-a afectat 

interesele lui în calitate de producător. Astfel, instanţa constată că în realitate reclamanta  

ÎCS „Sedico Moldova” SRL nu este producător al preparatului „Flucoral”, fapt confirmat 

şi de Agenţia Medicamentului prin răspunsurile sub nr. 01-02/823 din 13.12.2006 şi 01-

02/275 din 13.02.2007 în care este menţionat faptul că ÎCS „Sedico Moldova” SRL este o 

întreprindere farmaceutică importatoare de medicamente şi nu este producător de 

medicamente, inclusiv sub marca SEDICO Pharmaceutical Co., Egipt (f.d. 126). 

În afară de aceasta, din materialele dosarului, cât şi din prevederile  legislaţiei în 

vigoare rezultă că una din condiţiile obligatorii pentru stabilirea poziţiei  dominante a  

agentului economic pe piaţă este, conturarea hotarelor acestei pieţi şi că medicamentul 

„FLUCORAL” în calitate de produs comercializat pe piaţa  farmaceutică nu poate fi 

separat din aceasta de unul singur, întrucât denumirea generică a acestui preparat este 

„FLUCONAZOL”, este un bistriazol cu potenţa antimicotică. Iar, pe piaţa farmaceutică a 

Republicii Moldova există un număr impunător de produse analogice, cu aceiaşi valoare 

de consum, care doar împreună, în total 28 de preparate, pot fi considerate drept o piaţă 

de mărfuri în sensul stabilirii poziţiilor agenţilor economici pe piaţa, definită de art. 2 al 

Legii cu privire la protecţia concurenţei, ca drept produsul activităţii cu aceiaşi valoare de 

consum destinat vânzării. 
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De asemenea, instanţa consideră neîntemeiat şi argumentul reprezentantului 

reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL precum că pârâta SRL „Orientfarm” încă până 

la depunerea cererii la AGEPI privind înregistrarea mărcii „FLUCORAL” a  procurat 

timp îndelungat acest preparat de la ÎCS „Sedico Moldova” SRL şi respectiv ştia cu 

certitudine, că anume ÎCS „Sedico Moldova” SRL produce medicamentul cu denumirea 

„Flucoral” şi îl comercializează pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece SRL 

„Orientfarm” a depus cerere la AGEPI pentru a  înregistra marca „FLUCORAL” la data 

de 25.07.2005. Însă, compania ÎCS „Sedico Moldova” SRL a înregistrat preparatul 

„FLUCORAL” la Agenţia Medicamentului, obţinând dreptul de a-l importa în Republica 

Moldova, doar din ianuarie 2006, adică peste  o jumătate de an după ce  SRL 

„Orientfarm” a depus cerere la AGEPI privind înregistrarea mărcii „FLUCORAL”. (f.d. 

132). 

Astfel, instanţa de judecată constată că Compania „Bilim Pharmaceutical” a înregistrat 

la Agenţia Medicamentului produsul medicamentos „FLUCORAL” în octombrie 2002, 

adică cu 3 ani jumătate mai înainte decât SEDICO Pharmaceutical Co. 

Instanţa de judecată consideră neîntemeiat şi argumentul reprezentantului reclamantei 

ÎCS „Sedico Moldova” SRL şi intervenientului accesoriu SRL SEDICO Pharmaceutical 

Co., Egipt precum că SRL „Orientfarm” prin acţiunile sale, privind depunerea cererii de 

înregistrare a mărcii comerciale „FLUCORAL”, a efectuat un act de concurentă neloială 

în scopul de a deveni  unicul furnizor al acestui medicament în Republica Moldova. 

Din probele anexate la materialele dosarului reiese că faptul depunerii la AGEPI la 

data de 25 iulie 2005 de către pârâtă SRL „Orientfarm” a cererii de  înregistrare a mărcii  

„FLUCORAL” nu poate fi considerat ca un act de  concurenţă neloială, deoarece SRL 

„Orientfarm” nu avea cu cine  concura pentru că reclamanta ÎCS „Sedico Moldova” SRL 

doar în ianuarie 2006 a obţinut dreptul de a importa şi comercializa pe piaţa Moldovei 

preparatul „FLUCORAL”. 

De asemenea, instanţa de judecată consideră nelegitim şi neîntemeiat argumentul 

reprezentantului reclamantei ÎCS „Sedico Moldova” SRL şi a intervenientului accesoriu 

South Egyipt Drug Industries Co. (SEDICO), Egipt precum că pârâta SRL „Orientfarm” 

neavând şanse rerale de a înregistra marca „FLUCORAL” a cesionat drepturile sale 

companiei Turceşti „Bilim Pharmaceutical”, întrucât pârâta SRL „Orientfarm” în luna 

iulie 2006 pe lângă preparatul „FLUCORAL”, a cesionat drepturile şi asupra la încă 7 
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medicamente. Aceasta se confirma prin scrisoarea  Companiei turceşti „Bilim 

Pharmaceutical” către SRL „Orientfarm” privind acordarea ajutorului la depunerea 

actelor primare pentru înregistrarea mărcilor şi prin contractele de cesiune asupra 

drepturilor ce decurg din cererea mărcilor „Flucoral”, „Forsef”, „Claricide”, „Inflased”, 

„Gentagut”, „Sipragut”, „Tobrased” (f.d. 104-107). 

Astfel, instanţa de judecată conchide că este irelevantă cererea reprezentantului 

„Sedico-Moldova” SRL şi a intervenientului accesoriu SEDICO Pharmaceutical Co., 

Egipt privind faptul recunoaşterii situaţiei dominante pe piaţa Republicii Moldova a 

pârâtei – Companiei turceşti „Bilim-Pharmaceuticals” (Turcia) în privinţa produsului 

medicamentos „FLUCORAL”. 

Conform prevederilor art. 8 al Legii cu privire la protecţia concurentei nr. 1103-XIV 

din 30.06.2000 enumera şi interzice următoarele acte de  concurenta neloială: să 

răspândească informaţii false sau neautentice, care pot cauza daune unui alt agent 

economic şi(sau) pot prejudicia reputaţia lui; să inducă în eroare cumpărătorul privitor la 

caracterul, modul şi locul fabricării, la proprietăţile de consum, la  utilitatea consumului, 

la cantitatea şi calitatea mărfurilor; să compare neloial în scopul publicare mărfurile 

produse sau comercializate de el cu mărfurile altor agenţi economici; să folosească 

neautorizat, integral sau parţial, marca comerciala, emblema de deservire a altor obiecte 

ale proprietăţii industrial, firma unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul şi 

aspectul exterior al mărfii unui alt agent economic; să obţină nelegitim informaţii ce 

constituie secretul comercial al unui alt agent economic, să le folosească sau să le 

divulge. 

În afară de aceasta, instanţa de judecată reţine că reclamanta ÎCS „Sedico Moldova” 

SRL la depunerea acţiunii nu a prezentat probe, care ar demonstra că pârâta SRL 

„Orientfarm” a  folosit neautorizat marca comercială a unui alt agent economic sau alte 

acţiuni interzise de prevederile art. 8 al Legii cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103-

XIV din 30.06.2000, astfel nu a fost întemeiată şi probată prezenţa actelor de concurenţă 

neloială în acţiunile pârâţilor SRL „Orientfarm” şi compania Turceşti „Bilim 

Pharmaceuticals”. Totodată, acţiunile pârâţilor SRL „Orientfarm” şi „Bilim 

Pharmaceuticals” ce ţin de înregistrarea mărcii „Flucoral” sunt reglementate de normele 

de protecţie juridică a obiectelor de proprietate intelectuală Legea privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 22.09.1995. Prevederile Legii cu 



 13

privire la protecţia  concurenţei nr. 1103 din 30.06.2000 se extind asupra relaţiilor 

reglementate de normele de protecţie juridică a obiectelor de proprietate intelectuală 

numai în cazurile  utilizării acestor  drepturi pentru limitarea concurenţei conform al art. 

1 alin. (3) al legii nominalizate. 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) al Legii cu privire la protecţia 

concurenţei nr. 1103-XIV din 30.06.2000, prezenta lege nu se extinde asupra relaţiilor 

reglementate prin normele de protecţie juridica a obiectelor proprietate industrială, a 

drepturilor de autor şi drepturilor conexe, cu excepţia cazurilor de utilizare a acestor 

norme şi drepturi pentru limitarea concurenţei. 

De asemenea, din materialele dosarului rezultă că pârâţii SRL „Orientfarm” şi „Bilim 

Pharmaceuticals” nu sunt titulari ai mărcii „Flucoral” şi în acest sens nu pot să realizeze 

dreptul lor exclusiv asupra acestei mărci, imputându-li-se careva limitări a concurenţei pe 

piaţa de mărfuri a produselor medicamentoase substituibile produsului Fluconazol. 

Instanţa de judecată conchide că atât agenţii economici, cât şi consumatorii sunt în 

drept să se adreseze la Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei pentru apărarea 

drepturilor sale împotriva concurenţei neloiale. 

Mai mult ca atât în dosar este prezent Contractul de cesiune a drepturilor ce decurg din 

depunerea cererii de înregistrare a mărcii nr. 017447 „Flucoral” din 25.07.2005, încheiat 

între „Orientfarm” SRL şi compania Turcească „Bilim Pharmaceuticals”. 

În conformitate cu prevederile art. 24 (1) al Legii  privind mărcile şi denumirile de 

origine a produselor nr. 588-XIII din 22.09.1995, drepturile care decurg din depunerea 

cererii sau din înregistrarea mărcii pot fi transmise  integral sau parţial. Astfel legislaţia în 

vigoare permite transmiterea (cesionarea) drepturilor ce decurg din depunerea cererii de 

înregistrare a mărcii. 

De asemenea, instanţa de judecată conchide că sunt neîntemeiate şi argumentele 

reprezentantului  reclamantei „Sedico-Moldova” SRL către „Orientfarm” SRL şi „Bilim 

Pharmaceuticals” (Turcia) cu privire la constatarea acţiunii de depunere a cererii de 

înregistrare a mărcii „Flucoral” de către „Orientfarm” SRL, drept act de concurenţă 

neloială, deoarece, în argumentarea cerinţelor sale, reprezentantul reclamantei a invocat 

instanţei aceleiaşi fapte şi probe ce au fost examinate de către ANPC în cadrul 

investigaţiei sale, în rezultatul căreia a constatat lipsa încălcărilor legislaţiei cu privire la 

protecţia concurenţei. 
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Conform prevederilor art. 121 CPC, instanţa judecătorească reţine spre examinare şi 

cercetare numai probe veridice, admisibile şi pertinente care confirmă, combat ori pun la 

îndoială concluziile referitoare la existenta sau neexistenta de circumstanţe, importante 

pentru soluţionarea  justă a cazului. 

    De asemenea, luând în consideraţie faptul că Consiliul Administrativ al ANPC la 

data 20.05.2009 prin hotărârea nr. DCC-24 a anulat hotărâre nr. DCF-59/139 din 

04.12.2008, instanţa de judecată consideră că cererea de  chemare în judecată a 

reclamantei „Sedico-Moldova” SRL şi a intervenientului South Egyipt Drug Industries 

Co. (SEDICO), Egipt, împotriva pârâţilor SRG „Orientfarm”, „Bilim Pharnaceuticals” şi 

Agenţia  Naţională pentru Protecţia Concurenţei şi intervenientului accesoriu Agenţia de 

Stat pentru protecţia Proprietăţii Intelectuale privind declararea ilegală şi anularea 

hotărârii Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei nr. 59/139 din 04.12.2008,  

urmează a  fi  respinsă în legătură cu lipsa obiectului litigiului. Anularea de către Agenţia 

Naţională pentru protecţia Concurenţei a hotărârii nr. DCF-59/139 din 04.12.2008 nu 

constituie drept temei de a admite acţiunea  reclamantei „Sedico-Moldova” SRL şi a 

intervenientului South Egyipt Drug Industries Co. (SEDICO), Egipt privind 

recunoaşterea situaţiei dominante a companiei Turceşti „Bilim Pharnaceuticals” pe piaţa 

de medicamente din Republica Moldova în privinţa medicamentului „FLUCORAL”, 

deoarece ANPC prin hotărârea nr. DCC-24 din 20.05.2009 numai a anulat hotărârea 

nominalizată şi a decis de a continua investigaţiile iniţiate prin Dispoziţia nr. 59 din 

15.11.2007, fără a adopta o hotărâre definitive, iar din probele anexate la materialele 

dosarului  reiese cu certitudine că nu  sunt  temeiuri de admiterea acestor acţiuni.  

Reieşind din prevederile legale  invocate şi având în vedere faptul că reclamanta ÎCS 

„Sedico Moldova” SRL nu a prezentat probe  pertinente privind confirmarea  pretenţiilor 

sale, Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău conchide că cererea de chemare în judecată 

a reclamantei compania ÎCS „Sedico Moldova” SRL şi a intervenientului South Egyipt 

Drug Industries Co. (SEDICO), Egipt împotriva pârâţilor SRL „Orientfarm”,  „Bilim 

Pharnaceuticals” şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei şi intervenientului 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale cu privire la 

recunoaşterea acţiunii de depunere a cererii de înregistrare a mărcii „FLUCORAL” de 

către SRL „Orientfarm” drept act de concurenţă neloială, declararea nulă a  contractului 

de cesiune încheiat între SRL „Orientfarm” şi „Bilim Pharnaceuticals” cu privire  la 
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cesiunea drepturilor ce decurg din depunerea cererii de înregistrare a mărcii comerciale 

„FLUCORAL”, privind recunoaşterea situaţiei dominante a companiei Turceşti „Bilim 

Pharnaceuticals” pe piaţa de medicamente din Republica Moldova în privinţa 

medicamentului „FLUCORAL”, privind  declararea ilegală şi anularea  hotărârii Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Concurenţei nr. 59/139 din 04.12.2008 este nelegitimă şi 

neîntemeiată, şi urmează a fi respinsă. 

În conformitate cu articolele 33 alin. (1) lit. a), 238-142 ale Codului de Procedură 

Civilă, Colegiul Civil a Curţii de Apel Chişinău, 

 
HOTĂREŞTE: 

Se respinge ca nelegitimă şi neîntemeiată cererea de chemare în judecată a reclamantei 

compania ÎCS „Sedico Moldova” SRL şi a intervenientului South Egyipt Drug Industries 

Co. (SEDICO), Egipt împotriva pârâţilor SRL „Orientfarm”,  „Bilim Pharnaceuticals” şi 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei şi intervenientului accesoriu Agenţia de 

Stat pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale cu privire la recunoaşterea acţiunii de 

depunere a cererii de înregistrare a mărcii „FLUCORAL” de către SRL „Orientfarm” 

drept act de concurenţă neloială, declararea nulă a  contractului de cesiune încheiat între 

SRL „Orientfarm” şi „Bilim Pharnaceuticals” cu privire  la cesiunea drepturilor ce decurg 

din depunerea cererii de înregistrare a mărcii comerciale „FLUCORAL”, privind 

recunoaşterea situaţiei dominante a companiei Turceşti „Bilim Pharnaceuticals” pe piaţa 

de medicamente din Republica Moldova în privinţa medicamentului „FLUCORAL”, 

privind  declararea ilegală şi anularea hotărârii Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Concurenţei nr. 59/139 din 04.12.2008. 

Hotărârea este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 20 zile,  

prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

      Judecătorul 
Curţii de Apel Chişinău    Nina Vascan    
 

 

  

      

  


