Subcrisa S.C. ZENYTH PHARMACEUTICALS S.R.L. – legal reprezentată şi cu sediul ales la
Societatea Civilă de Avocaţi “Badea, Popa şi Asociaţii” – Str. Bibescu Vodă nr. 2, bl. P5, Sc. 2,
ap. 25, Bucureşti, sector 4, formulăm prezenta:
NOTIFICARE
Prin care vă solicităm următoarele:
- Încetarea imediată a campaniei de denigrare şi defăimare a produsului ”COLONHELP” şi
implicit a societăţii noastre;
- Încetarea utilizării ilicite a mărcii ”COLONHELP” şi a oricărui element care aduce atingere
drepturilor noastre de proprietate industrială;
- Încetarea imediată a publicării oricăror materiale mincinoase, denigratoare sau defăimătoare la
adresa produsului “COLONHELP” în cadrul blog-ului http://insulaindoielii.wordpress.com,
materiale ce aduc atingere drepturilor subscrisei;
- înlăturarea imediată a tuturor articolelor denigratoare şi defăimătoare şi a imaginilor ce conţin
marca “COLONHELP” din cadrul blog-ului http://insulaindoielii.wordpress.com.
Prin publicarea în cadrul blogul-ului aflat la adresa http://insulaindoielii.wordpress.com a
articolelor având un conţinut denigrator şi defăimător faţă de produsul „COLONHELP”
aparţinând subscrisei, săvârşiţi o faptă ilcită care atrage atât răspunderea civilă cât şi cea penală.
Articolele publicate conţin marca ”COLONHELP” asupra căreia societatea noastră deţine
drepturi de proprietate industrială protejate atât la nivel naţional cât şi comunitar. Această faptă
prezintă elementele răspunderii penale, astfel cum este prevăzută în cadrul dispoziţiilor legale
cuprinse în cadrul Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice:
”Art. 90. – (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:
a) contrafacerea unei mărci;
(…)
(3) Prin contrafacerea unei mărci se înţelege realizarea sau utilizarea fără consimţământul
titularului, de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn:
a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost
înregistrată;
b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea
produselor sau a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care
marca a fost înregist rată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi
riscul de asociere a mărcii cu semnul;
Articolele publicate denotă intenţia dumneavoastă de a aduce atingere imaginii “COLONHELP”
şi a SC. Zenyth Pharmaceuticals SRL precum şi de a determina consumatorii să nu mai
achiziţioneze acest produs, prin promovarea unor false acuzaţii aduse produsului subscrisei.

Săvârşirea acestei fapte ilicite este de natură a cauza prejudicii considerabile societăţii noastre, pe
care le estimăm provizoriu la valoarea de 100.000 Euro, prin raportare la campania de denigrare
şi defăimăre, precum şi la utilizarea ilicită a elementelor ce conţin drepturi de proprietate
industrială aparţinând subscrisei.
Publicarea articolelor denigratoare şi defăimătoare, precum şi ascunderea intenţionată a
identităţii dumneavoastră constituie elemente evidente în susţinerea relei-credinţe. În ceea ce
priveşte anonimatul sub care înţelegeţi să desfăşuraţi campania de denigrare şi defăimare
cauzatoare de prejudicii pentru societatea noastră, urmează să formulăm plângere penală în
vederea identificării dumneavoastră. Plângerea penală urmează a fi depusă la organele de drept
competente, respectiv D.C.C.O . – S.C.C.I. şi Direcţia Operaţiuni Speciale în vederea atragerii
răspunderii penale a dumneavoastră pentru faptele ilicite săvârşite.
Prejudiciul cauzat prin publicarea articolelor denigratoare şi defăimătoare este cert şi continuu
produs prin formularea unor afirmaţii mincinoase şi speculative privitoare la adresa produsului
“COLONHELP”.
Fapta de a desfăşura această campanie de denigrare şi defăimare la adresa produsului subscrisei,
întruneşte elementele constitutive privind atragerea răspunderii civile delictuale asupra
dumneavoastră, astfel fiind incidente dispoziţiile art. 1357 Cod Civil.
În acest sens, vă aducem la cunoştinţă că prin publicarea acestor articole realizaţi o faptă ilicită
cauzatoare de prejudicii societăţii subscrisei, având ca urmare imediată inducerea în eroare a
consumatorilor privind beneficiile aduse sănătăţii acestora prin utilizarea produsului subscrisei.
Prejudiciul este materializat prin crearea unei incertitudini în rândul consumatorilor privind
achiziţionarea produsului COLONHELP.
În ceea ce priveşte recuperarea prejudiciului cauzat urmează să ne constituim ca parte civilă în
cadrul dosarului penal, precum şi să solicităm daune printr-o acţiune introdusă la Tribunalul
Municipiului Bucureşti.
Prin urmare, având în vedere că fapta dumneavoastră întruneşte toate elementele în vederea
atragerii răspunderii penale şi civile delictuale, vă solicităm ca imediat să :
- Încetaţi campania de denigrare şi defăimare a produsului ”COLONHELP” şi implicit a
societăţii noastre;
- Încetaţi imediat utilizarea ilicită a mărcii ”COLONHELP” şi a oricărui element care aduce
atingere drepturilor noastre de proprietate industrială;
- Încetaţi imediat publicarea oricăror materiale batjocoritoare şi mincinoase la adresa produsului
“COLONHELP” în cadrul blog-ului http://insulaindoielii.wordpress.com, materiale ce aduc
atingere drepturilor subscrisei;
- Înlăturaţi imediat articolele denigratoare şi defăimătoare precum şi imaginile ce conţin produsul
“COLONHELP” din cadrul blog-ului http://insulaindoielii.wordpress.com.

Vă aducem la cunoştinţă că în cazul în care nu daţi curs prezentei notificări, subscrisa va solicita
organelor penale competente şi instanţei de judecată competentă să dispună împotriva
dumneavoastră angajarea răspunderii penale şi civile delictuale, solicitând pe această cale şi
obligarea la repararea prejudiciului de imagine cauzat societăţii Zenyth Pharmaceuticals SRL.
De asemenea menționăm că transmiterea prezentei notificări ca și comentariu în cadrul Blog-ului
dumneavoastră reprezintă o ultimă încercare din partea societății noastre de soluționare pe cale
amiabilă a situației create exclusiv din vina dumneavoastră. Imediat după primirea acesteia, în
condițiile în care nu urmează să încetați actele și faptele ilicite pe care le desfășurați urmează să
solicităm organelor de cercetare penale competente identificarea dumeavoastră și sancționarea
conform legii.
SC. ZENYTH PHARMACEUTICALS SRL.
Prin avocat Alexandra Cionca

