
Dosarul nr. 2-12”Np”/2001 

 

H O T Ă R Î R E 

în numele Legii 

13 martie 2001                                                                      or. Chişinău 

Judecătoria economică de circumscripţie Chişinău 

avînd în componenţa sa ca: 

preşedinte de şedinţă                I. Goncear 

judecător 

grefier                                       T. Guţu 

 

cu participarea reprezentanţilor „Eurofarmaco” S.A. şi Agenţia de Stat pentru 

Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI) 

a examinat în şedinţa judiciară deschisă cauza civilă a „Eurofarmaco” S.A. 

referitor la constatarea notorietăţii mărcii EUROFARMACO ca fapt care are 

valoare juridică cu stabilirea termenului concret de curgere a notorietăţii mărcii şi 

recunoaşterea dreptului de proprietate al „Eurofarmaco” S.A. asupra mărcii în 

cauză. 

„Eurofarmaco” S.A. s-a adresat cu o cerere în baza art. 27 al Codului de 

Procedură Civilă, prin care cere să se constate notorietatea mărcii 

EUROFARMACO, precum şi dreptul de proprietate asupra acestei mărci. 

Reprezentanţii AGEPI, consultînd probele prezentate, consideră că ele sînt  

suficiente pentru a admite cererea de chemare în judecată şi constatarea notorietăţii 

mărcii. 

În conformitate cu art. 178 C.P.C. dovezile materiale şi înscrisurile în 

prezenţa reprezentanţilor petiţionarului şi AGEPI au fost examinate şi cercetate la 

locul unde se află şi s-au constatat următoarele: 

Întreprinderea „Eurofarmaco” S.A. activează în Republica Moldova din 

octombrie 1997. Capitalul statutar al întreprinderii constituie 5.764.744 lei. 



De la începutul activităţii sale „Eurofarmaco” S.A. a efectuat un lucru enorm 

în vederea promovării numelui de firmă şi a produselor sale farmaceutice. Astfel, 

s-au întreprins un şir de măsuri cu caracter promoţional, s-au organizat circa 300 

de prezentări de firmă, s-a făcut publicitate largă prin intermediul mijloacelor de 

informare în masă (televiziune, emisiuni radiofonice, filme, anunţuri publicitare). 

„Eurofarmaco” a  participat la un şir de expoziţii locale şi internaţionale. 

Producţia „Eurofarmaco” S.A. se bucură de succes pe piaţa farmaceutică, 

denumirea EUROFARMACO devenind larg cunoscută atît în rîndul specialiştilor, 

cît şi în rîndul consumatorilor. 

„Eurofarmaco” S.A. este deţinătoarea certificatului GMP-1 (Good 

Manufacturing Practice), eliberat de către Institutul Naţional de Farmacie în 

decembrie 2000. 

Potrivit art. 6-bis al Convenţiei de la Paris „Cu privire la protecţia Proprietăţii 

Industriale”, la care Republica Moldova face parte, art. 7 (p. 4-6) al Legii 

Republicii Moldova nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, mărcile notorii sînt protejate pe teritoriul ţării fără a fi înregistrate. 

Întreprinderea mixtă „Eurofarmaco” a înaintat la AGEPI o cerere de 

înregistrare a mărcii EUROFARMACO (02.03.1999). 

Luînd în consideraţie cele expuse, judecata a ajuns la concluzia că denumirea 

EUROFARMACO este deja o marcă notorie, o denumire larg cunoscută în 

republică şi peste hotarele ei, producţia întreprinderii atinge în permanenţă cote 

înalte şi este în ascensiune, de aceea se constată notorietatea mărcii menţionate ca 

fapt care are valoare juridică, se consideră că notorietatea mărcii 

EUROFARMACO curge cu începere de la 31 decembrie 1999 (cînd a fost obţinută 

cea mai mare cifră de afaceri) şi se recunoaşte dreptul de proprietate al 

Întreprinderii mixte Moldo-Române „Eurofarmaco” S.A. asupra mărcii 

EUROFARMACO. 

În conformitate cu art. 6-bis al Convenţiei de la Paris „Cu privire la Protecţia 

Proprietăţii Industriale”, art. 7 (p. 4-6) al Legii Republicii Moldova nr. 588/1995 



privind Mărcile şi Denumirile de Origine a Produselor, art. 27 p. 13, 246, 247, 249, 

27836 Cod Procedură Civilă, judecata 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. A constata notorietatea mărcii EUROFARMACO ca fapt care are valoare 

juridică. 

2. A considera că notorietatea mărcii EUROFARMACO curge de la 31 

decembrie 1999. 

3. A recunoaşte dreptul de proprietate al întreprinderii mixte Moldo-Române 

„Eurofarmaco” S.A. asupra mărcii EUROFARMACO. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                     I. Goncear 


