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Prima instanţă, Curtea de Apel Chişinău: N. Vascan                                Dosarul nr. 2r-321/09 

 

D E C I Z I E  

09 decembrie 2009                                                                   mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Vera Macinskaia 

Judecătorii – Valeriu Arhip şi Svetlana Filincova 

 

 cu participarea: reprezentantului intimaţilor Societatea cu Răspundere Limitată 

„Orientfarm” şi compania „Bilim Pharmaceuticals” Turcia – Lutenco Pavel, 

reprezentantului intimatului Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei – 

Mereuţă Olga şi a reprezentantului intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală – Bondarescu Patricia,   

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de 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 şi a intervenientului 

accesoriu South Egypt Drug Industries Co. (Sedico) Egipt împotriva Societăţii cu 

Răspundere Limitată „Orientfarm”, companiei „Bilim Pharmaceuticals” Turcia, 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei şi intervenientului accesoriu Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la recunoaşterea acţiunii de 

depunere a cererii de înregistrare a mărcii „FLUCORAL” drept act de concurenţă 

neloială, declararea nulităţii contractului de cesiune a drepturilor ce decurg din 

cererea de înregistrare a mărcii comerciale şi anularea hotărîrii DCF-59/139 din 04 

decembrie 2008, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 26 iunie 2009, prin care acţiunea 

a fost respinsă, 

c o n s t a t ă 

 

La 03 noiembrie 2006, Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” 

societate cu răspundere limitată şi intervenientul accesoriu South Egypt Drug 

Industries Co. (Sedico) Egipt au depus o cerere de chemare în judecată împotriva 

Societăţii cu Răspundere Limitată „Orientfarm”, companiei „Bilim Pharmaceuticals” 

Turcia şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

cu privire la recunoaşterea acţiunii de depunere a cererii de înregistrare a mărcii 

„FLUCORAL” drept act de concurenţă neloială, declararea nulităţii contractului de 

cesiune a drepturilor ce decurg din cererea de înregistrare a mărcii comerciale şi 

anularea hotărîrii DCF-59/139 din 04 decembrie 2008. 

În motivarea cererii reclamantul Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO 

Moldova” societate cu răspundere limitată a indicat că este compania-fiică a 

cunoscutului producător de medicamente South Egypt Drug Industries Co. (Sedico) 

Egipt (în continuare SEDICO Pharmaceutical Co.). Unul din preparatele farmaceutice 
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produse de această companie încă din anul 1995 este medicamentul „FLUCORAL”. 

Acest medicament a fost înregistrat în foarte multe ţări cur ar fi: Rusia, Bahtain, 

Libya, Yemen, Tanzania, Egyipt, Qatar şi în proces de înregistrare în Emiratele 

Arabe Unite, Polonia, Kenya, Oman, Belorusia, România, Kuwait etc.  

Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” societate cu răspundere 

limitată în calitate de reprezentat al SEDICO Pharmaceutical Co. importă şi 

comercializează acest preparat pe teritoriul RM. Medicamentul „FLUCORAL” este 

înregistrat la Agenţia Medicamentului pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei 

Sociale al RM fapt confirmat prin certificatul de înregistrare al produsului 

medicamentos din 29 decembrie 2005. 

La 07 iulie 2005,  Societatea cu Răspundere Limitată „Orientfarm”, fără a avea 

calitatea de producător al preparatului medicamentos în litigiu, a depus la Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală o cerere de înregistrare a mărcii comerciale 

„FLUCORAL” pentru produsele/serviciile din clasele 05 şi 35 conform Clasificării 

internaţionale a produselor şi serviciilor. Menţionează reclamantul că Societatea cu 

Răspundere Limitată „Orientfarm” a procurat o perioadă îndelungată de la 

Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” societate cu răspundere limitată 

diferite medicamente, inclusiv preparatul „FLUCORAL”. Astfel, pîrîtul ştia cu 

certitudine că compania „SEDICO Moldova” SRL este producătorul al preparatului 

în litigiu şi-l comercializează pe teritoriul RM. 

Consideră reclamantul că acţiunile Societăţii cu Răspundere Limitată 

„Orientfarm” legate de depunerea cererii de înregistrare a mărcii comerciale 

„FLUCORAL” drept act de concurenţă neloială, îndreptat spre a deveni unicul 

furnizor al acestuia medicament în RM, excluzînd posibilitatea de a comercializa 

produsul respectiv pentru alte persoane inclusiv pentru unul din producătorii lui. 

Compania „Orientfarm” SRL cunoştea despre comercializarea preparatului 

medicamentos „FLUCORAL” de către producătorul acestuia prin intermediul 

companiei-fiice „SEDICO Moldova” SRL. Mai mult decît atît imediat după ce a fost 

depusă cererea de înregistrare a mărcii „FLUCORAL”, firma „Orientfarm” SRL a 

expediat în adresa reclamantului o comunicare prin care s-a solicitat să fie încetat 

importul şi comercializarea preparatului medical în litigiu. 

Invocă reclamantul că aceste fapte reprezintă o dovadă elocventă că solicitarea 

de înregistrare a mărcii „FLUCORAL” după firma „Orientfarm” SRL este îndreptată 

spre a obţine beneficii, avantaje şi preferinţe neîntemeiate în activitatea de 

întreprinzător, care prejudiciază alţi agenţi economici şi care potrivit art. 2 al Legii cu 

privire la protecţia concurenţei nr. 1103 din 30 iunie 2000, reprezintă un act de 

concurenţă neloială. 

Menţionează reclamantul că depunerea de către firma „Orientfarm” SRL a 

cererii de înregistrare a mărcii comerciale „FLUCORAL” pe numele său duce în 

eroare consumatorii în privinţa acestui produs şi a producătorului lui. 

Depunerea cererii de înregistrare a mărcii „FLUCORAL” fără a avea calitatea de 

producător şi fără a avea intenţia de al produce, atunci cînd pe piaţă îl 

comercializează însăşi producătorul, reprezintă fapte care sînt de natură să creeze 
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confuzie cu întreprinderea sau activitatea comercială a companiilor „Orientfarm” 

SRL, SEDICO Pharmaceutical Co. şi compania „SEDICO Moldova” SRL. 

Indică reclamantul că compania „Orientfarm” SRL 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 RM, ci cu rea credinţă pentru a exclude posibilitatea comercializării 

preparatului în litigiu de către Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” 

societate cu răspundere limitată fapt ce se confirmă prin contractul de cesiune a 

drepturilor ce decurg din depunerea cererii de înregistrare a mărcii celui de-al doilea 

pîrît compania „Bilim Pharmaceuticals” Turcia, care este şi el producător al 

preparatului medicamentos „FLUCORAL”. Contractul dat de cesiune a drepturilor ce 

decurg din depunerea cererii de înregistrare a mărcii „FLUCORAL” încheiat între 

compania „Orientfarm” SRL şi compania „Bilim Pharmaceuticals” Turcia este lovit 

de nulitate absolută dat fiind faptul că contravine prevederilor legii şi anume art. 7 al 

Legii cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103 din 30 iunie 2000, care stipulează că 

este interzis şi este considerat nul, orice acord al agenţilor economici neconcurenţi, 

unul dintre care deţine o situaţie dominantă pe piaţă, iar celălalt este furnizorul sau 

cumpărătorul (beneficiarul) acestuia, dacă un astfel de acord conduce sau poate 

conduce la limitarea concurenţei, inclusiv care este îndreptat spre interzicerea 

agenţilor economici de a desface mărfuri/produse de concurenţi. Astfel, în rezultatul 

cesiunii drepturilor ce decurg din depunerea cererii de înregistrare a mărcii către 

compania „Bilim Pharmaceuticals” Turcia aceasta va fi unica întreprindere care va 

putea importa preparatul medicamentos în litigiu pe teritoriul RM, iar compania 

„Orientfarm” SRL va fi distribuitor exclusiv.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la înregistrarea mărcii 

„FLUCORAL” după compania „Orientfarm” SRL, urma să respingă cerere în temeiul 

art. 7 alin. (2) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 

588 din 22 septembrie 1995, şi anume că induce în eroare consumatorul în privinţa 

unui produs sau în privinţa producătorului.   

Astfel, prin contractul de cesiune au fost transmise companiei „Bilim 

Pharmaceuticals” Turcia mai multe drepturi decît deţine pîrîtul. În acest caz norma 

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

„FLUCORAL” pe numele companiei „Orientfarm” SRL nu a mai putu fi aplicată 

companiei „Bilim Pharmaceuticals” Turcia dat fiind faptul că aceasta singură este 

producător al preparatului „FLUCORAL”. 

Iniţial reclamantul Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” 

societate cu răspundere limitată a solicitat să fie recunoscut acţiunea de depunere a 

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

drept act de concurenţă neloială şi declararea nulităţii contractului de cesiune încheiat 

între compania „Orientfarm” SRL şi compania „Bilim Pharmaceuticals” Turcia cu 

privire la cesiunea drepturilor ce decurg din depunerea cererii de înregistrare a mărcii 

comerciale „FLUCORAL”. Ulterior, reclamantul şi-a concretizat cerinţele solicitînd 

şi recunoaşterea situaţiei dominante a companiei turceşti „Bilim Pharmaceuticals” pe 
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piaţa moldovenească de medicamente în ceea ce priveşte preparatul medicamentos 

„FLUCORAL”. 

La 30 ianuarie 2009, Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” 

societate cu răspundere limitată a depus o cerere de chemare în judecată împotriva 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei cu privire la anularea hotărîrii DCF-

59/139 din 04 decembrie 2008. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 04 decembrie 2008 Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Concurenţei a emis decizia DCF-59/139 prin care s-a decis 

încetarea examinării cazului iniţiat prin Dispoziţia nr. 59 din 15 noiembrie 2007 în 

legătură cu lipsa obiectului încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei. 

La 12 decembrie 2008, în adresa Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Concurenţei a fost expediată o cerere prealabilă asupra deciziei sus-

menţionate, solicitînd anularea acesteia din considerentul că potrivit art. 2 al Legii cu 

privire la protecţia concurenţei, 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 

generale de circulaţie a mărfii pe piaţa respectivă 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 mărfuri nu depăşeşte 35 la sută. 

Astfel, dat fiind faptul că Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a 

calculat volumul de vînzări doar în temeiul informaţiei prezentate de către  compania 

„Bilim Pharmaceuticals” Turcia pe piaţa RM în privinţa medicamentului 

„FLUCORAL”, aceasta urma să se pronunţe asupra volumului de vînzări al 

medicamentului în litigiu, cercetînd situaţia în ansamblu şi nu parţial şi anume să 

verifice informaţia de la Serviciului Vamal al RM şi Agenţia Medicamentului cu 

privire la importul medicamentului dat. Astfel, potrivit datelor eliberate de Serviciul 

Vamal al RM în perioada anilor 2005-2006 o mare parte din importurile de preparatul 

„FLUCORAL” a fost realizat de compania „Bilim Pharmaceuticals” Turcia fapt ce 

demonstrează că respectivul agent economic deţine o situaţie dominantă pe piaţa RM 

în privinţa preparatului în litigiu. 

Însă, prin hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. DJ-149 

din 31 decembrie 2008 cererea prealabilă a fost respinsă. 

Cere Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” societate cu 

răspundere limitată să fie anulată hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Concurenţei  nr.DCF-59/139 din 04 decembrie 2008. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 02 februarie 2009 au fost conexate 

într-un singur proces pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Întreprinderii 

cu Capital Străin „SEDICO Moldova” societate cu răspundere limitată şi a 

intervenientului accesoriu South Egypt Drug Industries Co. (Sedico) Egipt împotriva 

Societăţii cu Răspundere Limitată „Orientfarm”, companiei „Bilim Pharmaceuticals” 

Turcia şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

cu privire la recunoaşterea acţiunii de depunere a cererii de înregistrare a mărcii 

„FLUCORAL” drept act de concurenţă neloială, declararea nulităţii contractului de 

cesiune a drepturilor ce decurg din cererea de înregistrare a mărcii comerciale şi 
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pricina civilă la acţiunea Întreprinderii cu Capital Străin „SEDICO Moldova” 

societate cu răspundere limitată a depus o cerere de chemare în judecată împotriva 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei cu privire la anularea hotărîrii DCF-

59/139 din 04 decembrie 2008 pentru a fi examinate în prima instanţă de către 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel. 

 Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 26 iunie 2009 acţiunea a fost 

respinsă. 

Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” societate cu răspundere 

limitată a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea 

recursului, casarea hotărîrii primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în 

prima instanţă. 

Recurentul Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” societate cu 

răspundere limitată în motivarea recursului a indicat că nu au fost dovedite 

circumstanţele considerate de prima instanţă ca fiind stabilite, precum şi au fost 

încălcate şi eronat aplicate normele de drept material. 

Reprezentantul recurentului Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO 

Moldova” societate cu răspundere limitată, la şedinţa instanţei de recurs, nu s-a 

prezentat şi nu a comunicat motivul neprezentării, deşi procedura de citare legală a 

fost efectuată (f.d. 400, 428-430).  

Reprezentantul intimaţilor Societatea cu Răspundere Limitată „Orientfarm” şi 

compania „Bilim Pharmaceuticals” Turcia – Lutenco Pavel, reprezentantul 

intimatului Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei – Mereuţă Olga şi 

reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală – Bondarescu Patricia, în şedinţa instanţei de recurs, au cerut respingerea 

recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi 

legală. 

  Conform art. 414 al. (1) CPC, neprezentarea în şedinţa de judecată a 

participantului la proces sau a reprezentantului, citaţi legal despre locul, data şi ora 

şedinţei, nu împiedică judecarea recursului. 

Audiind declaraţiile reprezentanţilor părţilor, studiind materialele dosarului, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei 

instanţe din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să respingă şi să menţină hotărîrea primei instanţe.  

După cum rezultă din materialele dosarului la 25 iulie 2005 de către compania 

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

cerere privind înregistrarea mărcii comerciale „FLUCORAL” nr. de depozit 017447 

pentru produsele/serviciile din clasele 05 şi 35 conform Clasificării internaţionale a 

produselor şi serviciilor (f.d. 16, 113). 

În urma examinării cererii Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru înregistrarea mărcii „FLUCORAL” nr. 

de depozit 017447 după compania „Orientfarm” SRL, iar la 29 mai 2006 a fost emisă 
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decizia de publicare a cererii date în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 

7/2006. 

La 22 iunie 2006, recurentul Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO 

Moldova” societate cu răspundere limitată a contestat înregistrarea mărcii 

„FLUCORAL” nr. de depozit 017447 după compania „Orientfarm” SRL (f.d. 11), iar 

prin decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală din 29 august 2006 a fost respinsă contestaţia ca fiind 

neîntemeiată (f.d. 12). 

La 25 iulie 2006, compania „Orientfarm” SRL a depus la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală o cerere privind înregistrarea contractului de cesiune 

încheiat între Societatea cu Răspundere Limitată „Orientfarm” şi compania „Bilim 

Pharmaceuticals” Turcia a drepturilor asupra cererii de înregistrare a mărcii 

„FLUCORAL”(f.d 13). În urma examinării cererii respective şi în temeiul art. 24 

alin. (1) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22 

septembrie 1995, la 03 august 2006, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

emis decizia nr. 942 privind înregistrarea contractului de cesiune încheiat între 

Societatea cu Răspundere Limitată „Orientfarm” şi compania „Bilim 

Pharmaceuticals” Turcia a drepturilor asupra cererii de înregistrare a mărcii 

„FLUCORAL”, iar informaţia privind înregistrarea contractului respectiv a fost 

publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 9/2006 (f.d. 125-126). 

Mai mult decît atît, după publicare recurentul nu a contestat acţiunile Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală referitor la înregistrarea acestui act.   

Conform art. 24 alin. (3) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22 septembrie 1995, drepturile transmise prin contract în 

temeiul alin. (2) produc efecte pentru terţi şi condiţionează modificarea statutului 

juridic al certificatului de înregistrare a mărcii din momentul înregistrării contractului 

la Agenţie. 

Astfel, din data înregistrării contractului solicitantul cererii de înregistrare a 

mărcii „FLUCORAL” nr. 017447 a devenit compania „Bilim Pharmaceuticals” 

Turcia. 

Este de menţionat faptul că compania „Bilim Pharmaceuticals” Turcia a 

înregistrat produsul medicamentos „FLUCORAL” la Agenţia Medicamentului la 03 

octombrie 2002, iar compania SEDICO Pharmaceutical Co. a înregistrat preparatul 

„FLUCORAL” la Agenţia Medicamentului abia doar la 19 ianuarie 2006 aceste fapte 

se confirmă atît prin certificatele de înregistrare al produsului medicamentos eliberate 

de Agenţia Medicamentului pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al RM, 

cît şi prin răspunsul Agenţiei Medicamentului nr. 01-02/275 din 13 februarie 2007 

(f.d. 122, 129, 132). 

Mai mult decît atît, potrivit informaţiei eliberate de Agenţia Medicamentului nr. 

01-02/823 din 13 decembrie 2006 Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO 

Moldova” societate cu răspundere limitată este o întreprindere farmaceutică 

importatoare de medicamente şi nicidecum producător de medicamente inclusiv sub 

marca SEDICO Pharmaceutical Co., Egipt (f.d. 127). 
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Totodată, Colegiul consideră că este greşită opinia precum că intimatul, 

înţelegînd că nu are şanse de a înregistra marca a cesionat drepturile asupra acesteia 

companiei turceşti „Bilim Pharmaceuticals”, deoarece prin contractul din 25 iulie 

2006 Societatea cu Răspundere Limitată „Orientfarm” a cesionat companiei „Bilim 

Pharmaceuticals” Turcia nu doar drepturile asupra preparatului „FLUCORAL”, dar şi 

în privinţa a încă 7 medicamente şi anume: „FORSEF”, „CLARICIDE”, 

„INFLASED”, „KLAMOKS”, „SIPROGUT”, „TOBRASED”, „GENTAGUT”, fapt 

ce se confirmă prin scrisoarea companiei turceşti către intimat privind acordarea 

ajutorului la depunerea actelor primare pentru înregistrarea mărcilor şi prin contractul 

de cesiune (f.d. 104-107). 

Instanţa de recurs consideră că nu poate fi reţinut nici afirmaţia recurentului 

precum că la depunerea de către firma „Orientfarm” SRL a cererii de înregistrare a 

mărcii comerciale „FLUCORAL” pe numele său duce în eroare consumatorii în 

privinţa acestui produs şi a producătorului lui, deoarece acesta nu a prezentat probe 

concludente şi pertinente precum ar fi un sondaj sociologic sau o expertiză calificată 

care ar confirma aceste circumstanţe. 

De asemenea, este greşit şi argumentul recurentului precum că acţiunile 

Societăţii cu Răspundere Limitată „Orientfarm” legate de depunerea cererii de 

înregistrarea mărcii comerciale „FLUCORAL” pot fi considerate drept act de 

concurenţă neloială în scopul de a deveni unicul furnizor al acestui medicament pe 

piaţa RM, fiindcă după cum s-a menţionat anterior compania „Orientfarm” SRL la 25 

iulie 2005 a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea privind 

înregistrarea mărcii comerciale „FLUCORAL” nr. de depozit 017447 şi la acea 

situaţia acest agent economic nu avea cu cine să concureze dat fiind faptul că 

Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” societate cu răspundere limitată 

a obţinut dreptul de a importa şi comercializa pe piaţa Moldovei preparatul 

„FLUCORAL” abia la 19 ianuarie 2006. 

La 24 octombrie 2007, Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” 

societate cu răspundere limitată a depus o cerere la Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Concurenţei prin care a solicitat să fie recunoscută situaţia dominantă a 

companiei „Bilim Pharmaceuticals” Turcia pe piaţa din RM în privinţa 

medicamentului „FLUCORAL”, precum şi să constate că acţiunile Societăţii cu 

Răspundere Limitată „Orientfarm” şi a companiei „Bilim Pharmaceuticals” Turcia 

sînt îndreptate spre limitarea concurenţei cu aplicarea sancţiunilor respective (f.d. 

158-159). Prin dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. 59 din 

15 noiembrie 2007 a fost intentată o acţiune la obiectul încălcării legislaţiei privind 

protecţia concurenţei (f.d. 162). 

Prin hotărîrea Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Concurenţei nr. DCF-59/139 din 04 decembrie 2008 a fost încetată examinarea 

cazului iniţiat prin dispoziţia nr. 59 din 15 noiembrie 2007 în legătură cu lipsa 

obiectului încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei (f.d. 292-296). 

Prin hotărîrea nr. DJ-149 din 31 decembrie 2008, Consiliului Administrativ al 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei a respins cererea prealabilă a 

Întreprinderii cu Capital Străin „SEDICO Moldova” societate cu răspundere limitată 
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privind anularea hotărîrii Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Concurenţei nr. DCF-59/139 din 04 decembrie 2008 (f.d 301). 

Prin hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. 20 mai 2009 a 

fost anulată hotărîrea Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Concurenţei nr. DCF-59/139 din 04 decembrie 2008 şi s-a decis de a fi continuată 

investigaţia iniţiată prin dispoziţia nr. 59 din 15 noiembrie 2007 (f.d. 337). 

Ulterior, la 15 octombrie 2009 prin hotărîrea Consiliului Administrativ al 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. DCC-59/07/58 a fost dispusă 

încetarea investigaţiei cazului iniţiat la cererea Întreprinderii cu Capital Străin 

„SEDICO Moldova” societate cu răspundere limitată cu privire la recunoaşterea 

situaţiei dominante a companiei „Bilim Pharmaceuticals” Turcia pe piaţa din RM în 

privinţa medicamentului „FLUCORAL” şi constatarea acţiunilor anticoncurenţiale în 

activitatea agenţilor economici „Orientfarm” SRL şi a companiei „Bilim 

Pharmaceuticals” Turcia (f.d. 407-409). 

Astfel, în cadrul examinării cazului nominalizat a fost constatat că denumirea 

preparatului „FLUCUROAL” este una comercială, iar denumirea generică a acestuia 

este „FLUCONAZOL”. Adică „FLUCORAL” este denumirea comercială a 

medicamentului „FLUCONAZOL”, iar acesta este un bistriazol cu potenţă 

antimiotică demonstrată. Toate medicamentele, indiferent de denumirea lor 

comercială, ce conţin în calitate de substanţă activă substanţa „FLUCONAZOL” în 

aceeaşi doză şi formă farmaceutică sînt considerate medicamente reciproc 

substituibile. Lista medicamentelor, reciproc substituibile, cu diferite denumiri 

comerciale şi denumire generică unică „FLUCONAZOL” include 28 de preparate 

printre care: „MICOSIST” (Gedeon Richter-Ungaria); „KANDIZOL” (Nobel Ilac 

Sanazii ve Ticaret, Turcia); „MICOMAX” (Zentiva - Cehia); „DIFLUCAN” (Pfizer 

Europe – Marea Britanie); „DIFLAZON” (KRKA - Slovenia) ş.a. fapt confirmat prin 

scrisorile Agenţiei Medicamentului nr. 01-02/170 din 04 decembrie 2008 şi nr. 01-

02/500 din 08 aprilie 2008. 

Prin urmare, una din condiţiile obligatorii pentru stabilirea situaţiei dominante a 

agentului economic pe piaţă este necesar în primul rînd 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, deoarece există un număr 

impunător de produse substituibile, care doar împreună pot fi considerate drept o 

piaţă relevantă a produsului în sensul stabilirii poziţiilor agenţilor economici pe piaţă. 

Astfel, recunoaşterea situaţiei dominante a companiei „Bilim Pharmaceuticals” 

Turcia pe piaţa din RM în privinţa produsului în litigiu este irelevantă. 

În cadrul investigaţiilor efectuate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Concurenţei s-a constatat că semnarea contractului din 25 iulie 2006 prin care 

compania „Orientfarm” SRL a cesionat companiei turceşti „Bilim Pharmaceuticals” 

drepturile ce decurg din depunerea cererii de înregistrare a mărcii „FLUCORAL” nr. 

de depozit 017449 nu constituie acţiune anticoncurenţială, care ar limita sau ar 

exclude concurenţa. 

Mai mult decît atît, după cum a stabilit Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Concurenţei marca „FLUCORAL” pînă în prezent nu a fost înregistrată, iar potrivit 
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legislaţiei vamale doar titularii drepturilor exclusive asupra mărcii pot solicita 

suspendarea punerii în circulaţie a produselor importate, ceea ce denotă că 

întreruperea activităţii de import a medicamentului „Flucoral Capsules 150 mg N2” 

de către Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO Moldova” societate cu răspundere 

limitată nu a fost determinată de semnarea actului de cesiune. 

Concomitent, s-a constatat că potrivit informaţiei de către Agenţia 

Medicamentului în perioada anului 2008 preparatul „Flucoral Capsules 150 mg N2” a 

fost importat pe teritoriul RM de către compania „QUALITY PHARMA” SRL unul 

din fondatorii căreia este în acelaşi timp şi fondatorul Întreprinderii cu Capital Străin 

„SEDICO Moldova” societate cu răspundere limitată – Ahmed Mohamed. Astfel, 

preparatul „Flucoral Capsules 150 mg N2” este importat de aceleaşi persoane prin 

intermediul unui alt agent economic şi pînă în prezent este comercializat fără 

interdicţii pe piaţa farmaceutică a RM (f.d. 410-423). 

Din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul prima instanţă a 

examinat pricina sub toate aspectele, a verificat şi a apreciat corect probele, iar 

temeiurile invocate de recurent sunt neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul 

şi de a menţine hotărîrea primei instanţe. 

În conformitate cu art. 417 al.(1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
 

d e c i d e 

Se respinge recursul declarat de Întreprinderea cu Capital Străin „SEDICO 

Moldova” societate cu răspundere limitată. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 26 iunie 2009, în pricina civilă 

la cererea de chemare în judecată a Întreprinderii cu Capital Străin „SEDICO 

Moldova” societate cu răspundere limitată şi a intervenientului accesoriu South Egypt 

Drug Industries Co. (Sedico) Egipt împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată 

„Orientfarm”, companiei „Bilim Pharmaceuticals” Turcia, Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Concurenţei şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la recunoaşterea acţiunii de depunere a cererii de 

înregistrare a mărcii „FLUCORAL” drept act de concurenţă neloială, declararea 

nulităţii contractului de cesiune a drepturilor ce decurg din cererea de înregistrare a 

mărcii comerciale şi anularea hotărîrii DCF-59/139 din 04 decembrie 2008. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                           Vera Macinskaia 

 

Judecătorii                                                            Valeriu Arhip 

 

                                                                               Svetlana Filincova 

 

 


