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HOTĂRĂRE 
în numele legii 

 
04 octombrie 2011         mun. Chişinău 
 
Colegiul civil al Curţii da Apel Chişinău 
(în prima instanţă) 
Având în componenta sa: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul      A. Gavrilita 
Grefierul          O. Stavila 
 

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

depusă de TEVA Pharmaceutica Works Private Limited Company către SC 

„Metatron” SA, intervenient accesoriu Agenţia de  Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova privind anularea mărcii locale Nitifor 

(Нитифop) şi încasarea beneficiului economic realizat, 

a constatat: 

Compania farmaceutică TEVA Pharmaceutica Works Private Limited 

Company la data de 23 decembrie 2010 s-a adresat în instanţa de judecată cu 

acţiune împotriva SC „Metatron” SA, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, solicitând anularea mărcii locale 

Nitifor (Нитифop), înregistrată la 13 martie 2008 sub numărul 16230 pe numele 

SC „Metatron” SA; a obliga AGEPI să anuleze şi să radieze din Registrul mărcilor 

marca Nitifor (Нитифop) înregistrată la 13 martie 2008 sub numărul 16230 pe 

numele SC „Metatron” SA; a aplica drept măsură de asigurare a acţiunii, 

interzicerea Pârâtului a acţiunilor de import şi comercializare pe teritoriul 

Republicii Moldova a produselor cu marca Nitifor (Нитифop); a încasa de la Pârât, 

în folosul Reclamantului, întreg profitul (beneficiul economic) realizat de Pârât de 

la importul şi comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor cu 

marca Nitifor (Нитифop) şi a încasa de la Pârât, în folosul Reclamantului, toate 

cheltuielile de judecată legate de prezenta acţiune, inclusiv taxele de stat, onorariile 

avocaţilor şi alte cheltuieli confirmate. 

În motivarea cererii reprezentantul reclamantului a indicat că, Compania 

farmaceutică TEVA Pharmaceutica Works Private Limited Company face parte 
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din grupul de companii farmaceutice Teva Pharmaceutical Industries, fiind unul 

din cele mai mari grupuri farmaceutice globale şi fiind unul din cei mai mari .cători 

de produse farmaceutice generice din lume. începând cu anul 1980, Compania este 

titularul exclusiv al mărcii comerciale Nittyfor (Нитифop). Marca comercială 

Nittyfor (Нитифop)a fost înregistrată la nivel internaţional pentru prima dată la 06 

iunie 1980, având aplicare inclusiv pe teritoriul Uniunii Sovietice, în clasa 3-a de 

produse, conform Clasificării de la Nisa (loţiune capilară). După destrămarea 

Uniunii Sovietice şi odată cu aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul de la 

Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în anul 2002, Compania a 

reînnoit înregistrarea internaţională a mărcii Nittyfor (Нитифop), inclusiv pentru 

Republica Moldova. 

Produsul sub marca Nittyfor (Нитифop) este fabricat de către reclamant şi 

este bine cunoscut şi comercializat pe piaţa Republicii Moldova încă din perioada 

sovietică. 

La momentul actual, reclamantul nu este înregistrat în Republica Moldova, 

precum şi nu are o filială sau reprezentantă pe acest teritoriu. Importul şi 

distribuirea produselor sub marca internaţională Nittyfor (Нитифop) se efectuează 

prin intermediul distribuitorilor locali. 

În ianuarie 2010, distribuitorii reclamantului au primit prin fax o scrisoare din 

partea SC „Metatron” SA. Prin această scrisoare, ultimul comunicase că este 

titularul exclusiv al mărcii Nitifor (Нитифop), care a fost înregistrată de Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în Republica Moldova. Astfel, pârâtul 

avertizase distribuitorii reclamantului să se abţină de la importul şi comercializarea 

produselor sub marca Nittyfor (Нитифop), deoarece asemenea acţiuni ar leza 

drepturile ultimului asupra mărcii sale şi îi preîntâmpinase cu eventuale revendicări 

ale pagubelor materiale. 

Mai invocă reprezentantul reclamantului, că accesând baza de date a AGEPI a 

constatat că, într-adevăr, SC „Metatron” SA a înregistrat la 13 martie 2008 marca 

Nitifor (Нитифop) în clasa 5-a de produse conform Clasificării de la Nisa (produse 

farmaceutice). 
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Folosirea şi înregistrarea de către SC „Metatron” SA a mărcii comerciale 

Nitifor (Нитифop), care constituie o reproducere a mărcii ce aparţine 

reclamantului pentru un produs identic, reprezintă incontestabil o încălcare a 

drepturilor exclusive ale acestuia şi această marcă urmează a fi anulată din 

următoarele considerente. 

Conform art. 22 alin. (1) lit. a) a Legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI 

din 29 februarie 2008, marca este declarată nulă dacă există o marcă anterioară 

menţionată la art. 8 alin. (2) şi se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) din 

articolul respectiv. Art. 8 al. (1) lit. b) al acestei legi prevede că, în calitate de 

mărci nu se înregistrează mărcile identice sau similare cu o marcă anterioară şi, din 

cauza identităţii ori similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează 

cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de 

asociere cu marca anterioară. 

Întru confirmarea acestui temei reclamantul a invocat faptul că, deţine dreptul 

de prioritate asupra mărcii Nittyfor (Нитифop) la nivel internaţional începând cu 

07 decembrie 1979, iar pârâtul a depus cererea de înregistrare în Republica 

Moldova a mărcii locale Nitifor (Нитифop) la 15 august 2006. Astfel, marca 

reclamantului este o marcă anterioară mărcii SC „Metatron” SA în sensul art. 8 

alin. (2) al Legii privind protecţia mărcilor, deoarece data priorităţii mărcii 

reclamantului este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii SC 

„Metatron” SA şi aparţine categoriei înregistrărilor internaţionale, care îşi extind 

efectele în Republica Moldova. 

Deosebirile dintre marca pârâtului – Nitifor (Hirrucpop) şi marca 

internaţională a Companiei - Nittyfor (Нитифop) sunt practic insesizabile. La 

analiza vizuală a imaginii mărcii pârâtului se poate observa o diferenţă 

nesemnificativă, prin excluderea din marca reclamantului a două litere („ty”) în 

varianta latină şi a unei singure litere („T”) în varianta chirilică, adică Nitifor 

(Нитифop) şi Nittyfor (Нитифop). La nivel fonetic deosebire dintre aceste două 

mărci nu există. 
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Produsul comercializat de către SC „Metatron” SA sub marca Nitifor 

(Нитифop) este identic cu produsul comercializat sub marca reclamantului, chiar 

dacă sunt înregistrate în clase diferite conform Clasificării de la Nisa. Caracterul 

identic al produselor poate fi observat din instrucţiunile pentru administrarea 

ambelor preparate, conform cărora acestea sunt 'identice după compoziţie, 

destinaţie, mod de utilizare şi aplicare. Mai mult decât atât, conform art. 9 (2) al 

Tratatului de la Geneva privind legislaţia în domeniul mărcilor din 27.10.1994, în 

vigoare pentru Republica Moldova începând cu 01.08.1996, produsele nu pot fi 

considerate diferite pe motiv că, într-o înregistrare sau publicaţie, ele apar în clase 

diferite ale Clasificării de la Nisa”.  

Astfel, marca SC „Metatron” SA urmează a fi anulată, or, potrivit art. 6 bis al 

Convenţiei de la Paris cu privire la protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 

1883, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 decembrie 1991, Republica 

Moldova s-a obligat să invalideze înregistrarea si să interzică folosirea unei mărci 

de fabrică sau de comerţ care constituie o reproducere, imitaţie sau traducere 

putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a ţării de 

înregistrare sau de folosire o va considerarea este notoriu cunoscută ca fiind deja 

marca unei persoane admise să beneficieze de Convenţie şi ca fiind folosită pentru 

produse identice sau similare. 

Prin existenţa a două mărci similare până la confuzie, pentru produse identice, 

este real şi iminent un risc de a se crea confuzie între aceste două mărci pentru 

consumatori, precum şi de asociere a mărcii SC „Metatron” SA cu marca 

Companiei, în asemenea situaţie, marca reclamantului nu-şi mai poate îndeplini 

menirea de a diferenţia produsele  reclamantului de cele ale concurentului. 

Pe lângă cele expuse, înregistrarea mărcii Nitifor (Нитифop) reprezintă o 

încălcare a regulilor concurenţei loiale. Or, potrivit art. 10 bis al Convenţiei de;4M 

la Paris cu privire la protecţia proprietăţii industriale, Republica Moldova este 

obligată să asigure o protecţie efectivă împotriva concurentei neloiale. 
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Convenţia cere să fie interzise mai ales orice fapte care sunt de natură să 

creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea 

industrială sau comercială a unui concurent. 

În baza art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38- XVI 

din 29.02.2008, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-

credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.  

Consideră reprezentantul reclamantului, că pârâtul SC „Metatron” SA a 

înregistrat cu rea credinţă şi în mod fraudulos marca Nitifor (Нитифop) pentru  un 

produs identic cu produsul Companiei. Reaua credinţă a pârâtul este evidentă, 

deoarece la depunerea cererii de înregistrare a mărcii sale, acesta ştia şi putea să 

ştie despre existenta mărcii Nittyfor (Нитифop), aparţinând reclamantului, care se 

bucură de renume în tara sa de origine, Ungaria, era  înregistrată internaţional, 

inclusiv pentru Republica Moldova, iar produsele  sub marca Companiei sunt de 

zeci de ani comercializate pe piaţă Republicii Moldova. 

Mai menţionează şi faptul, că SC „Metatron” SA nu este producător al 

produsului comercializat sub marca Nitifor (Нитифop). Acest produs este fabricat 

de către compania West Coast Pharmaceutical Works Ltd, din India. 

Marca Nitifor (Нитифop) a fost înregistrată doar în Republica Moldova şi 

doar de către SC „Metatron” SA. Nici ultimul, precum şi nici West Coast 

Pharmaceutical Works Ltd nu au înregistrat o asemenea marcă la nivel 

internaţional, precum şi nici local, în tara producătorului produsului Nitifor. 

Consideră, că SC „Metatron” SA, în calitate de distribuitor al West Coast 

Pharmaceutical Works Ltd a înregistrat marca Nitifor (Нитифop) exclusiv pe 

teritoriul Republicii Moldova tocmai în scopul beneficierii nejustificate de 

reputaţia cultivată timp de zeci de ani de produsul reclamantului în Republica 

Moldova şi pentru înlăturarea produsului Companiei de pe această piaţă. 

Înregistrarea frauduloasă a mărcii Nitifor (Нитифop) cu emiterea ulterioară a 

scrisorii de interzicere a importului şi comercializării produselor Companiei 

confirmă scopul pârâtului SC „Metatron” SA la înregistrarea mărcii de blocare a 
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importului şi comercializării produsului concurent, care aparţine reclamantului în 

Republica Moldova. 

În drept reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile pe art. 61, 21 alin. (1) b), art. 

22 alin. (1) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 68 alin. (1) lit. a) Legea 

privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008; art. 6 bis, 10 bis al 

Convenţiei de la Paris cu privire la protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 

1883, în vigoare pentru Republica Moldova din 25.12.1991; al Tratatului de la 

Geneva privind legislaţia în domeniul mărcilor din 27.10.1994, în vigoare pentru 

Republica Moldova din 01.08.1996; art. 9 (2) art. 8 al Legii cu privire la protecţia 

concurentei nr. 1103 din 30.06.2000. 

Reprezentantul reclamantului TEVA Pharmaceutica Wojks Private Limited 

Company Olga Saveliev în şedinţa de judecată a susţinut acţiunea pe deplin, 

solicitând admiterea acesteia ca fiind întemeiată cu concretizarea pretenţiilor ce ţin 

de încasarea cheltuielilor de judecată, solicitând încasarea acestora de la pârât în 

mărime de 3950 euro şi 28242,20 lei. 

În şedinţa de judecată reprezentantul pârâtului SC „Metatron” SA -Cotruţa 

Leonid a solicitat respingerea acţiunii ca nefiind întemeiată şi instanţei a explicat 

că, SC „Metatron” SA în anul 2005 în baza procurii de la producător West-Coast 

Pharmaceutical Co. Ltd., India a depus actele necesare pentru înregistrare 

produsului medicamentos Nitifor şi a obţinut Certificatul de înregistrare nr. 9416 

din 31.10.2005. Toată informaţia privind produsul medicamentos Nitifor se 

păstrează la Agenţia medicamentului şi este confidenţială. 

SC „Metatron” SA comercializează medicamentul cu denumirea Nitifor pe 

teritoriul Republicii Moldova din anul 2006 în baza contractului nr. 5/10 din 

05.10.2005. În temeiul unui Acord Adiţional din 14.09.2006 SC „Metatron” SA a 

obţinut statut de distribuitor exclusiv al acestui medicament. 

Din anul 2006 SC „Metatron” SA importă produsul medicamentos de sine 

stătător şi î-l realizează prin companiile farmaceutice specializate în vânzări en 

gros, după cum urmează: „DITA-ESTFARM” SRL, IM „VINAMEX” SRL, IM 

„BECOR” SRL, „DEPOFARM” SRL, „LISMEDFARM” SRL, „GANTALA” 
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SRL, „R & P BOLGAR FARM” SRL, „FARMOGEN” SRL, IM „CASA-FARM” 

SRL, şi altele, la fel ca şi în farmacii direct cu care sânt încheiate contracte. 

La data de 15.08.2006 SC „Metatron” SA a depus la AGEPI cererea de 

înregistrare a mărcii verbale Nitifor (Нитифop) pentru produsele din clasa 05, 

conform clasificării internaţionale CIPS. 

Marca Nitifor a fost depusă pentru înregistrare în baza contactului nr. 5/10 

din 05.10.2005, încheiat între SC „Metatron” SA şi compania exportatoare de 

produse farmaceutice IT Unichem Exports LLC (SUA). în conformitate cu 

condiţiile contractului menţionat SC „Metatron” SA a depus la AGEPI o cerere de 

înregistrare a mărcii comerciale Nitifor clasificată în categoria 05 (produse 

farmaceutice). 

În conformitate cu procedura de aplicare a Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor, cererea cu nr. depozit 019874 a fost examinată, 

expusă publicului, conform prevederilor legii. în această perioadă nu au fost 

depuse contestaţii de la terţe persoane, care ar fi fost împotriva înregistrării mărcii 

solicitate. Conform prevederilor legale marca a fost înregistrată cu nr. 16230 pe o 

perioadă de 10 ani. 

Dreptul conferit de înregistrarea mărcii constă în obţinerea unui drept 

exclusiv acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în 

activitatea lor comercială, fără consimţământul său un semn identic cu marca 

pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată, 

după cum prevede art. 9 al. (1) lit. a) Legea 38/2008. 

Mai indică reprezentantul pârâtului, că reclamantul contrapune mărcii 

înregistrate mărcile internaţionale: nr. 453642 Nittyfor înregistrată pentru 

produsele din clasa 03 - produse cosmetice, în special loţiuni pentru păr şi produse 

cosmetice pentru îngrijirea pielii capului nr. 801298 Нитифop înregistrată pentru 

produsele din clasa 03 – loţiuni pentru păr conform clasificării internaţionale CIPS. 

Mărcile internaţionale nr. 453642 Nittyfor şi nr. 801298 Нитифop contrapuse 

au fost înregistrate pentru produse din clasa 03 – produse cosmetice, care creează 

riscul de confuzie cu marca naţională înregistrată în acest sens menţionează, că 
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loţiunea este forma de prezentarea produsului aşa cum există formele de prezentare 

a preparatelor-farmaceutice comprimate, unguent, creme ş.a.. 

De fapt, reclamantul, propunând spre comercializare o loţiune provoacă 

concurenţa neloială, deoarece a înregistrat o denumire pentru' produse cosmetice, 

dar de fapt pune spre comercializare produsele marcate cu mărcile Nittyfor şi 

Нитифop ca medicamente farmaceutice. Astfel produsul cosmetic Nittyfor al 

producătorului Biogal Pharmaceutical Works Ltd se vinde în Republica Moldova 

în calitate de produs medicamentos cu TVA 8% totodată mărcile Nittyfor şi 

Нитифop sunt înregistrate în clasa 03 (produse cosmetice loţiuni pentru păr). În 

Republica Moldova produsele cosmetice sunt impuse la import impozitării cu TVA 

20%. 

Consideră reprezentantul pârâtului că, acţiunile a însăşi reclamantului 

provoacă situaţia de concurentă neloiala referitor la produsele propuse spre 

comercializare de către SC „Metatron” SA, de aceea motivele invocate în cererea 

de chemare în judecată sunt lipsite de temei legal şi nu există careva motive de 

anulare a mărcii nr. 16230 din care considerente solicită respingerea acţiunii 

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenţiei de Stat 'pentru 

Proprietatea Intelectuală - Sibov Liviu în şedinţa de judecată a solicitat respingerea 

acţiunii reclamantului Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company 

despre anularea mărcii verbale Nitifof nr. 16230 din 15 08 2006 considerând 

neîntemeiate pretenţiile privind obligarea AGEPI să anuleze şi să radieze din 

Registrul Naţional al mărcilor marca respectivă iar în rest, deoarece nu sunt 

invocate careva pretenţii fată de AGEPI, în partea ce tine de admiterea sau 

respingerea acţiunii lasă la discreţia instanţei judecătoreşti în dependentă de 

probele prezentate de părţi. 

Conform prevederilor legislaţiei naţionale, şi anume, art. 6 al Legii nr.  

38/2008 precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este  parte, 

dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică naţională 

sau străină. Legislaţia în domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurării 
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activităţii de producţie, de comerţ sau de prestare a serviciilor la  data depunerii 

cererii de înregistrare a mărcii. 

Mai mult ca atât, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea 

informaţiei referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării si altele, toate 

acţiunile solicitantului fiind admise reieşind din principiile bunel credinţe. 

În acest sens a menţionat Tratatul privind dreptul mărcilor adoptat la Geneva 

la 27 octombrie 1994, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995 şi Tratatul de la Singapore 

privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva în martie 2006 la care Republica 

Moldova a aderat prin Legea Republicii Moldova nr. 214-XVI din 23 octombrie 

2008, care prevăd în art. 3 alin. 7 şi corespunzător în art. 3 alin. 4 că nici o parte 

contractantă nu poate cere ca alte condiţii decât cele care sunt enunţate la alin. (l)-

(4) şi (6) sa fie îndeplinite în ceea ce priveşte cererea, în mod special, condiţiile 

următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în Or, notorietatea unei 

mărci se constată de către instanţa de judecată conform prevederilor art. 83 al. (3) 

al Legii nr. 38/2008 în baza probelor prezentate de solicitant, care trebuie să fie 

suficiente, concludente şi să corespundă anumitor cerinţe. 

Conform art.32 al.(3) al Legii nr. 38/2008, la cererea de recunoaştere a 

notorietăţii urmează să fie anexate: a) documente ce conţin informaţii privind 

titularul sau utilizatorul mărcii; b) lista produselor şi/sau serviciilor cărora li se 

aplică marca; c) documente ce demonstrează gradul de cunoaştere a mărcii în 

cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se 

aplică marca; d) documente ce confirmă începutul şi durata utilizării mărcii; e) 

documente ce conţin informaţii privind aria geografică de utilizare a mărcii în 

Republica Moldova. 

Una din probele de bază ce atestă gradul de cunoaştere a mărcii în cadrul 

segmentului de public este sondajul de opinie specializat care să confirme acest 

fapt. Cerinţele fată de sondaj se regăsesc în Regulamentul privind recunoaşterea 

notorietăţii mărcilor, inclus în Registrul actelor oficiale de reglementare a 

activităţii de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1030 din 
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03.10.2005, elaborat în conformitate cu Recomandarea comună referitor la 

dispoziţiile privind protecţia mărcilor notorii, aprobată la Asambleea Generală a 

Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală din 20-29 septembrie 1999. 

Reclamantul nu a prezentat nici o hotărâre judecătorească privind 

recunoaşterea mărcii sale ca fiind notorie pe teritoriul, Republicii Moldova, 

corespunzător acest temei urmează a fi respins. 

Cât privesc afirmaţiile reclamantului că, acţiunile pârâtului sânt acţiuni de 

concurenţă neloială, reprezentantul intervenientului accesoriu a menţionat, că 

reieşind din prevederile art. 10 bis Convenţiei de la Paris, actul de concurentă 

neloială constituie orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc,'o 

confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a 

unui concurent. Iar procedura de examinare şi constatare a actelor de concurenţă 

neloială este stabilită conform Legii cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103 din 

30.06.2000 şi, în acest sens, există autoritatea naţională competentă - Agenţia 

Naţională pentru Protecţia Concurentei. 

Referitor la obligarea' AGEPI să anuleze şi să' radieze din Registrul Naţional 

al mărcilor marca Nitifor (Нитифop), această cerinţă o consideră neîntemeiată şi 

solicită a fi respinsă, or conform art. 83 al Legii nr. 38/2008, soluţionarea litigiilor 

privind anularea mărcilor sunt de competenta instanţei; de judecată, astfel nu este 

de competenta AGEPI de a emite careva decizii pe aceste categorii de litigii. 

AGEPI urmează să realizeze procedurile ulterioare întru executarea hotărârii 

judecătoreşti, fiind suficientă doar hotărârea judecătorească privind anularea 

mărcii, întru  executarea căreia AGEPI va realiza  procedurile ulterioare în strictă 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. ' 

Oricare obligaţiuni impuse AGEPI de către instanţă în acest sens, riscă a crea 

contradicţii cu prevederile legale, fapt ce poate conduce la imposibilitatea 

executării de către AGEPI a hotărârii judecătoreşti. 

Mai mult ca atât, în litigiile privind anularea mărcii în temeiul art. 21 al Legii 

nr. 38/2008, AGEPI este atrasă în proces în calitate de intervenient. 
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Astfel AGEPI nu poate fi obligată să emită careva hotărâri sau decizii,  toate 

pretenţiile reclamantului privind anularea mărcii sunt înaintate faţă de pârât. Legea 

nr. 38/2008 sancţionează anume titularul mărcii. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces şi studiind materialele cauzei vi 

instanţa, consideră acţiunea neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă integral, din 

următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 118 alin (1) CPC fiecare parte trebuie să dovedească 

circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale, dacă 

legea nu dispune altfel. 

La judecarea pricinii s-a constatat că, SC „Metatron” SA comercializează 

medicamentul cu denumirea Nitifor pe teritoriul Republicii Moldova din anul 2006 

în - baza contractului nr. 5/10 din 05.10.2005 iar în temeiul Acord v., adiţional din 

l4.09.2006 SC „Metatron” SA a obţinut statut de-distribuitor exclusiv al acestui 

medicament (f.d.97-98). 

La data de 15.08.2006 SC „Metatron” SA a depus la Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cerere de înregistrare a mărcii Nitifor (Нитифop) pentru 

produsele clasificate în categoria 05 (produse farmaceutice) conform/clasificării 

internaţionale CIPS în conformitate cu condiţiile contractului nr. 5/10 din 

05.10.2005, încheiat între SC „Metatron” SA şi compania exportatoare de produse 

farmaceutice IT Unichem Exports LLC (SUA), marca fiind înregistrată la data de 

29.03.2008 cu nr. 16230 pe o perioadă de 10 ani. 

Reclamantul TEVA Pharmaceutica Works Private Limited Company a 

chemat în judecată pârâtul SC „Metatron” SA pentru anularea mărcii locale Nitifor 

(Нитифop), înregistrată la 13 martie 2008 sub numărul 16230 pe  numele ultimului 

şi încasarea a întreg profitului (beneficiul economic), realizat de către acesta în 

urma comercializării produselor marcate cu marca nr. 16230, întemeindu-şi 

pretenţiile pe prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) Legea privind protecţia mărcilor nr. 

38-XVI din 29 februarie 2008, ca fiind înregistrată cu rea-credinţă şi în 

conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din aceeaşi lege, pe motivul 

înregistrării unei mărci identice sau similare cu a marcă anterioară. Totodată 
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reclamantul a mai solicitat de a obliga Agenţia de Stat-pentru Proprietatea 

Intelectuală să anuleze şi să radieze din Registrul mărcilor marca Nitifor 

(Нитифop), înregistrată pe numele SC „Metatron” SA. 

Astfel, conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) Legea privind protecţia 

mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, 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 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 tara 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 marcă înregistrată este utilizată 

pentru produse care generează conflict cu o altă marcă, sau dacă titularul mărcii 

înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. 

Întru confirmarea temeiurilor invocate, reprezentantul reclamantului a invocat 

faptul că, TEVA Pharmaceutica Works Private Limited Company deţine .dreptul 

de prioritate asupra mărcii Nittyfor (Нитифop)la nivel internaţional începând .cu 

07 decembrie 1979 iar pârâtul SC „Metatron” SA a depus cererea de înregistrare in 

Republica Moldova a mărcii locale Nitifor (Нитифop) la 15 august. 2006. Astfel, 

marca reclamantului este o marcă anterioară mărcii SC „Metatron” SA în sensul 

art. 8 alin. (2) al Legii privind protecţia mărcilor, deoarece data priorităţii mărcii 

reclamantului este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii SG 

„Metatron”, SA şi aparţine categoriei înregistrărilor internaţionale, care îşi extind 

efectele în Republica Moldova. Respectiv, folosirea şi înregistrarea de către SC 

„Metatron” SA a mărcii comerciale Nitifor (Нитифop), care constituie o 

reproducere a mărcii Nittyfor (Нитифop), ce aparţine TEVA Pharmaceutica Works 

Private Limited Company pentru un produs identic, reprezintă incontestabil o 

încălcare a drepturilor sale exclusive. 
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În partea ce tine de anularea mărcii ca fiind înregistrată cu rea-credinţă, 

reprezentantul reclamantului a invocat, că reaua credinţă a pârâtului este evidentă, 

deoarece la depunerea cererii de înregistrare a mărcii sale, acesta ştia  şi putea să 

ştie despre existenta mărcii Nittyfor (Нитифop), aparţinând reclamantului, care se 

bucură de renume în tara sa de origine, Ungaria, era înregistrată internaţional, 

inclusiv pentru Republica Moldova, iar produsele sub marca Companiei sunt de 

zeci de ani comercializate pe piaţa Republicii Moldova. 

Instanţa de judecată consideră, că nu poate fi anulată marca Nitifor 

(Нитифop), înregistrată la 13 martie 2008 sub numărul 16230 pe numele SC 

„Metatron” SA pe motivul invocat de reclamant că, deţine dreptul de prioritate 

asupra mărcii Nittyfor la nivel internaţional începând cu 07 decembrie 1979, or, 

după cum se constată din Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 16230, protecţia 

mărcii Nitifor (Нитифop) este valabilă doar pentru produsele clasei 05 şi nu pentru 

produsele din clasa 03. Însăşi reclamantul invocă, că marca comercială Nittyfor 

(Нитифop) a fost înregistrată la nivel internaţional pentru prima dată la 06 iunie 

1980 în clasa 3-a de produse, conform Clasificării de la Nisa (loţiune capilară) iar 

ulterior, odată cu aderarea Republicii Moldova la Aranjamentul de la Madrid 

privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în anul 2002, Compania a reînnoit 

înregistrarea internaţională a mărcii Nittyfor (Нитифop), inclusiv pentru Republica 

Moldova. 

În acest sens instanţa retine, că conform art. 2 al Legii nr. 588 din 22.09.1995 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, în vigoare la data de 

15.08.2006, când SC „Metatron” SA a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cerere de înregistrare a mărcii Nitifor (Нитифop) pentru produsele 

clasificate în categoria 05 (produse farmaceutice) conform clasificării 

internaţionale CIPS, marca constituie orice semn susceptibil de reprezentare 

grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane 

fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. 

În conformitate cu prevederile acestei Legi, precum şi a Regulamentului de 

aplicare a acesteia, aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 129 din 
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06.09.2001, cererea de înregistrare a mărcii era depusă pe un formular, în care erau 

indicate datele de identificare a solicitantului, a semnului solicitat, precum şi 

clasele de produse/servicii pentru care se solicita înregistrarea mărcii, conform 

Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor (CIPS). 

Potrivit Regulamentului, lista produselor şi serviciilor pentru care era 

solicitată protecţia mărcii trebuia să fie expusă în termeni precişi şi să indice 

denumirea produselor sau serviciilor grupate conform claselor CIPS, fiecare grupă 

de produse sau servicii fiind precedată de numărul clasei CIPS, căreia îi aparţinea 

denumirea, prezentată în ordinea claselor. 

Cererea depusă de SC „Metatron” SA la 15.08.2006 cu nr. depozit 019874 a 

fost examinată şi în conformitate cu prevederile art. 13 al. (2) din Legea nr. 

588/1995, în rezultatul examinării semnului solicitat a fost emisă decizia nr. 9825 

din 21.09.2007 de  a publica cererea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială 

nr. 10/2007, expusă pentru public  

În conformitate cu prevederilor art. 17 al.(l) a Legii nr. 588/1995,orice  

persoană era în drept, în termen de 3 luni de la data publicării datelor n privire la 

înregistrarea mărcii sau denumirii de origine a produsului să depună o contestaţie 

la Comisia de apel a AGEPI împotriva înregistrării mărcii. În cazul în care nu a 

fost depusă nici o contestaţie împotriva înregistrării sau contestaţiile depuse au fost 

respinse, AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii sau a denumirii de origine 

a produsului şi le înregistrează în Registrul naţional al mărcilor sau în Registrul 

naţional al denumirilor de origine a Produselor. 

Astfel, nefiind depusă nici o contestaţie împotriva înregistrării mardi' conform 

art. 18 al.(l) şi art. 19 din aceeaşi Lege nr. 588/1995 AGEPI a decizia nr. 3214 din 

29.03.2008 de înregistrare  a mărcii marca înregistrată cu nr. 16230 pe o perioadă 

de 10 ani. 

Prin urmare, în circumstanţele în care se constată că marca Nitifor (Нитифop) 

a fost înregistrată de SC „Metatron” SA în condiţiile legislaţiei în vigoare, instanţa 

consideră, că prin acţiunile sale de depunere a cererii pentru înregistrarea mărcii 

Nitifor (Нитифop), ultimul nu a încălcat legislaţia naţională şi cea internaţională 
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privind protecţia proprietăţii industriale or judecarea pricinii nu s-a constatat că, 

scopul înregistrării efectuate de către SC „Metatron” SA nu a fost acela de aşi 

proteja propriul produs ci acela dună cum invocă reclamantul, de a beneficia 

nejustificat de reputaţia cultivată timp de mai mulţi ani de produsul ce aparţine 

TEVA Pharmaceutica Works Private Limited Company în Republica Moldova şi 

de a bloca importul si comercializarea produsului concurent pentru înlăturarea 

ulterioară a acestuia de pe piaţa RM. 

Instanţa reţine ca fiind declarative aceste afirmaţii, fiind bazate doar pe 

presupuneri, deoarece în acest sens reprezentantul 'reclamantului nu prezentat nici 

o probă pertinentă şi admisibilă întru confirmarea circumstanţelor invocate sau că, 

din 29.03.2008, de când a fost înregistrată de către SC „Metatron” SA marca 

Nitifor (Нитифop) ar fi înregistrat vre-un caz când consumatorii au confundat 

această marcă cu  marca reclamantului Nittyfor (Нитифop) ori că titularul mărcii 

înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj, nefiind probat nici beneficiu 

economic pretins. 

Cât priveşte Raportul privind studiul preparatelor medicale realizat de SC „X-

PLAN-E” la 21 aprilie 2011, prezentat de către reprezentantul reclamantului, 

instanţa consideră că nu poate fi reţinut ca probă deoarece studiul a fost efectuat în 

baza informaţiilor prezentate în majoritate de către farmaciile care realizează 

produsele reclamantului. 

Respectiv, instanţa ajunge la concluzia, că înregistrarea mărcii de către SC 

„Metatron” SA s-a efectuat reieşind din buna credinţă a solicitantului. 

Instanţa nu găseşte întemeiate nici argumentele reprezentantului 

reclamantului, că produsul comercializat de către SC „Metatron” SA sub marca 

Nitifor (Нитифop) este identic cu produsul comercializat sub marca reclamantului 

Nittyfor (Нитифop) şi prin urmare această marcă trebuie anulată, chiar dacă sunt 

înregistrate în clase diferite conform Clasificării de la Nisa, or, Tratatul privind 

dreptul mărcilor, semnat la Geneva la 28 10 1994 la care Republica Moldova a 

aderat conform Hotărârii Parlamentului nr. 614-XII din 27 octombrie 1995, în art. 

9 al. (2) lit. a) prevede că produsele sau serviciile nu pot fi considerate ca 
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asemănătoare pe motiv că într-o înregistrare sau o publicare a oficiului, ele 

figurează în aceeaşi clasă din clasificarea de la Nisa, ele nu pot fi asemănătoare 

când fac parte din clase diferite. 

După cum se constată, reclamantul contrapune mărcii înregistrate mărcile 

internaţionale IR 453642 Nittyfor, înregistrată pentru produsele din clasa 03 – 

produse cosmetice, în special loţiuni pentru păr şi produse cosmetice pentru 

îngrijirea pielii capului şi IR 801298 (Нитифop), înregistrată pentru produsele din 

clasa 03 – loţiuni pentru păr, conform clasificării internaţionale CIPS, iar cererea 

SC „Metatron” SA, depusă la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de 

înregistrare a mărcii Nitifor (Нитифop) se referă la produsele din clasa 05 – 

produse farmaceutice şi veterinare, conform Clasificării internaţionale a produselor 

şi serviciilor (CIPS). 

Totodată, instanţa reţine că, art. 9 al. (2) al Tratatului de la Singapore privind 

dreptul mărcilor din 27 martie 2006, semnat de Republica Moldova la 28 martie 

2006, ratificat prin Legea Republicii Moldova nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008, 

la care face referire reclamantul, nu poate fi luat în consideraţie, deoarece această 

normă se aplică în procedura de examinarea a mărcilor care au fost înregistrate 

conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor de diferite ediţii. 

Un alt temei pentru declararea nulităţii mărcii reclamantul a invocat 

prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) a Legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 

29 februarie 2008, potrivit cărora marca este declarată nulă dacă există o marcă 

anterioară menţionată la art. 8 alin. (2) şi se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. 

(1) din articolul respectiv. 

Invocarea de către reclamant a prevederilor art. 8 alin. 2 litera b) al Legii 

privind protecţia mărcilor nu pot fi aplicate deoarece, aceste prevederi se aplică în 

cazul aprecierii motivelor relative de refuz a înregistrării mărcilor la etapa 

examinării cererilor depuse pentru înregistrare, mai mult ca atât aceste prevederi 

nu se conţineau în Legea nr. 588/1995. 
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Conform prevederilor art. art. 2 al Legii nr. 38/2008 marcă notorie este marcă 

larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare 

de marcă sau la data priorităţii revendicate in cerere. 

Astfel, prevederile art. 6 bis din Convenţia de la Paris, invocate de către 

reclamant nu sunt aplicabile speţei date, deoarece această normă face referire la 

mărcile notorii, iar statutul de marcă notorie este constatată doar de instanţa de 

judecată, în baza art. 83 al. (3) lit. k) al Legii 38/2008, conform căruia Curtea de 

Apel Chişinău soluţionează litigiile privind constatarea notorietăţii mărcii şi în 

baza cererii şi materialelor corespunzătoare depuse de către titularul mărcii. 

O hotărâre judecătorească în acest sens reprezentantul reclamantului nu a 

prezentat, din care considerente nu sunt justificate referinţele privind notorietatea 

mărcii Nittyfor (Нитифop) pe teritoriul Republicii Moldova. 

Asemenea altor drepturi de proprietate industrială, dreptul la marcă are un 

caracter teritorial, protecţia acestuia fiind recunoscută pe plan naţional. 

Doar sistemul declarativ, care nu este aplicat în Republica' Moldova, prevede 

drepturi de a fi recunoscut ca titular al mărcii cel care a folosit dintâi semnul ca 

marcă. 

Deoarece în Republica Moldova este aplicat sistemul atributiv, dreptul la 

marcă se dobândeşte prin prioritate de înregistrare şi aparţine celui care a efectuat 

cel dintâi şi în condiţiile legii, depozitul unei cereri de înregistrare ca marcă a unui 

semn distinctiv pentru a fi recunoscut ca titular al mărcii. Conform acestui sistem 

este aplicată condiţia, primul venit - primul servit, („first come first served”). 

În partea ce ţine de afirmaţiile reprezentantului reclamantului, că înregistrarea 

mărcii Nitifor (Нитифop) reprezintă o încălcare a regulilor concurenţei loiale şi 

Republica Moldova este obligată să asigure o protecţie efectivă împotriva 

concurentei neloiale, instanţa de judecată retine că, potrivit prevederilor art. 10 al 

Legii cu privire la protecţia concurentei nr. 1103 din 30.06.2000, Autoritatea de 

protecţie a concurentei este Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurentei, care 

este creată pentru promovarea politicii statului în domeniul protecţiei concurentei, 

pentru limitarea şi reprimarea activităţii anti concurenţă a agenţilor economici, a 
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autorităţilor administraţiei publice, precum şi pentru exercitarea unui control 

asupra aplicării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, care î-şi exercită 

atribuţiile în conformitate cu Regulamentul său, aprobat prin prezenta lege, expus 

în anexă, parte integrantă a prezentei legi. 

Una din sarcinile Agenţiei, conform prevederilor art. 11 lit. c) din Legea cu 

privire la protecţia concurenţei este exercitarea controlului de stat asupra 

respectării legislaţiei cu privire la protecţia concurentei, care şi este în drept de a se 

expune asupra acţiunilor SC „Metatron” SA în acest sens. 

Din considerentele expuse, instanţa ajunge la concluzia, că urmează a fi 

respins şi capătul de cerere privind obligarea AGEPI să anuleze şi să radieze din 

Registrul Naţional al mărcilor marca Nitifor (Нитифop), înregistrată la 13 martie 

2008 sub numărul 16230 pe numele SC „Metatron" SA, or, la judecarea pricinii 

pretenţiile reclamantului TEVA Pharmaceutica Works Private Limited Company 

privind anularea mărcii Nitifor (Нитифop), înregistrată la 13 martie 2008 sub 

numărul 16230 pe numele SC „Metatron” SA nu şi-au găsit confirmare. 

Având în vedere probele administrate la materialele dosarului precum şi 

circumstanţele pricinii, instanţa consideră că, cerinţele reclamantului TEVA 

Pharmaceutica Works Private Limited Company împotriva SC „Metatron” SA 

privind încălcarea dreptului asupra mărcii şi repararea prejudiciului material 

urmează a fi respinse integral ca fiind neîntemeiate. 

În conformitate cu prevederile art. 238-241 CPC instanţa de judecată,- 

hotărăşte: 

Se respinge integral, ca fiind nefondată, cererea de chemare în judecată 

depusă de TEVA Pharmaceutica Works Private Limited Company către SC 

„Metatron” SA, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova privind ' anularea mărcii locale Nitifor 

(Нитифop), înregistrată la 13 martie 2008 sub numărul 16230 pe numele SC 

„Metatron” SA, încasarea beneficiului economic realizat şi încasarea cheltuielilor 

de judecată. 
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Hotărâre poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 

20 de zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău. 

 

 


