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prima instanţă: L.Popova                                                        

 

 

D E C I Z I E 

 

 

10 iunie 2009                                                                          mun.Chişinău  

 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

 

în componenţă:  

Preşedintele şedinţei, judecătorul            Dumitru Visternicean 

Judecătorii                                Ala Cobăneanu,  Tatiana Răducanu 

cu participarea interpretului              Natalia Grigorian 

 

examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală a R.Moldova, în pricina civilă la cererea de 

chemare în judecată a Vidkryte aktsionerne tavarystvo „Luganskyi khimico-

farmatsevtychnyi zavod” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a R.Moldova cu privire la contestarea actului administrativ, 

împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 13 octombrie 2008, prin care 

acţiunea a fost admisă 

 

c o n s t a t ă 

 

La 24 iunie 2008, Vidkryte aktsionerne tavarystvo „Luganskyi khimico-

farmatsevtychnyi zavod” a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R.Moldova cu privire la contestarea 

actului administrativ. 

În motivarea acţiunii reclamantul Vidkryte aktsionerne tavarystvo 

„Luganskyi khimico-farmatsevtychnyi zavod” a indicat, că prin decizia din 7 

aprilie 2007 a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R.Moldova a fost 

respinsă cerere reclamantului de înregistrare a mărcii „Validol-Lugal”, IR 84054 

în temeiul art.7 alin.(4) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, invocînd similitudinea  cu marca internaţională înregistrată anterior 

„Validol-Validolum” nr.661734 a titularului Vidkryte aktsionerne tavarystvo 

„Farmak”, UA.  

Prin hotărîrea Comisiei de Apel a AGEPI din 28 februarie 2007 a fost 

respinsă contestaţia împotriva deciziei menţionate. 

Consideră reclamantul că hotărîrea contestată este ilegală, deoarece matca 

de produs sau marca de serviciu este semnul ce serveşte la deosibirea produselor 



 

sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice. Astfel în conţinutul articolelor 

ştiinţifice datate cu anii 1897, 1901, 1930 produsul farmaceutic cu denumirea 

brevetată „Validol”, care reprezintă o soluţie de 30% de mentol în eter metilic de 

acid izovalerianic, era cunoscut încă la sfîrşitul sec.19 ca preparat vasodilatator, 

cînd acesta a fost pus în vînzare pentru prima dată da fabrica Zimmer din 

Frankfurt am Main. Peste cîteva timp, în special după expirarea termenului de 

valabilitate a brevetului, acest preparat medical a devenit liber pentru fabricare de 

orice persoană şi ulterior se fabrica de diferite întreprinderi. În anul 1946 

preparatul medical cu denumirea Validol a fost inclus în Farmacopeea de Stat a 

URSS, care avea caracter legislativ şi dispoziţiile acestei erau  obligatorii pentru 

toate instituţiile medicale din URSS şi pentru toate întreprinderile ce fabricau 

preparate medicale.  

În anul 1956 în cadrul Moscovscaia Galogarmaţevticescaia Fabrica a fost 

obţinută tehnologia de fabricare a formei noi a preparatului, validol de pastile. 

Datele  anului 1981 certifică faptul, că de către Institutul Unional de Cercetări 

Ştiinţifice de Vitamine a Ministerului Industriei Medicinale a URSS a fost 

elaborată o formă medicamentoasă nouă – validol în capsule. Deci, denumirea 

Validol se foloseşte ca denumire a produsului şi ca produs însăşi, cu toate 

caracteristicile, particularităţile şi proprietăţile lui, semnul Validol a devenit 

uzual pentru desemnarea produselor de un anumit fel şi nu poate fi transmis în 

posesia unei anumite persoane. Folosirea semnului „Validol” pentru un timp 

îndelungat de către diferiţi producători pentru marcarea preparatelor 

medicamentoase, creează temeiuri pentru a-l considera semn care şi-a pierdut 

caracterul distinctiv şi din aceste considerente nu poate fi înregistrat în calitate de 

marcă. Pentru ca să obţină caracter distinctiv,  este necesar ca el să fie executat 

cu caractere originale, în culori, în executare grafică sau să conţină un alt cuvînt 

sau îmbinare de cuvinte. Semnul „Validol-Lugal” propus pentru înregistrare se 

deosibeşte de la semnul „Validol-Validolum” din punct de vedere fonetic, vizual, 

conţine caractere distinctive.  

Cere reclamantul Vidkryte aktsionerne tavarystvo „Luganskyi khimico-

farmatsevtychnyi zavod” anularea hotărîrii Comisiei de Apel  din 28 februarie 

2008, cu obligarea înregistrării mărcii „Validol-Lugal”, IR 848054. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 13 octombrie 2008 acţiunea a fost 

admisă şi a fost anulată hotărîrea Comisiei de Apel din 28 februarie 2008, obligînd 

Agenţia de Stat Proprietate Intelectuală să înregistreze Vidkryte aktsionerne 

tavarystvo „Luganskyi khimico-farmatsevtychnyi zavod” marca „Validol-Lugal”, 

IR 848054 pentru produsele „calmante” din clasa 05 CIPS.. 

La 26 decembrie 2008, Agenţia de Stat Proprietate Intelectuală a depus cerere 

de recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea 

hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri de respingerea acţiunii. 

Recurentul Agenţia de Stat Proprietate Intelectuală, în motivarea recursului a 

indicat, că la examinarea cauzei, prima instanţă nu a stabilit toate circumstanţele 

care au o importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond şi eronat a fost aplicată 

legea materială, şi prin urmare a adoptat o hotărâre ilegală. 



 

Reprezentantul recurentului Agenţia de Stat Proprietate Intelectuală – Patricia 

Bondaresco, în şedinţa instanţei de recurs, recursul a susţinut şi a cerut admiterea 

acestuia cu casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri cu privire la 

respingerea acţiunii.  

Reprezentantul intimatului Vidkryte aktsionerne tavarystvo „Luganskyi 

khimico-farmatsevtychnyi zavod” – Olga Socolova, în şedinţa instanţei de recurs, 

a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe pe care o 

consideră întemeiată şi legală. 

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil 

şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul 

întemeiat şi care urmează a fi admis cu casarea integrală a hotărîrii primei instanţe şi 

restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţă din următoarele considerente. 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.d) CPC, instanţa de recurs, după  ce 

judecă recursul este în drept să admită  recursul  şi să caseze integral sau parţial  

hotărîrea primei instanţe, restituind pricina spre rejudecare în primă instanţă în cazul  

în care eroarea judiciară a primei instanţe nu poate fi corectată de instanţa de recurs. 

În conformitate cu art.400 alin.(1) lit.a) CPC, hotărărea primei instanţe este 

lovită de ilegalitate şi netemeinicie atunci cînd nu au fost constatate şi elucidate pe 

deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, Vidkryte aktsionerne tavarystvo 

„Luganskyi khimico-farmatsevtychnyi zavod” s-a adresat în instanţa de judecată 

cu acţiune Agenţia de Stat Proprietate Intelectuală prin care a solicitat anularea 

hotărîrii Comisiei de Apel din 28 februarie 2008, cu obligarea înregistrării mărcii 

„Validol-Lugal”, IR 848054. 

În baza adoptării hotărîrii AGEPI din 28 februarie 2008, a stat rezultatul 

examinării contestaţiei nr.4635 din 27 noiembrie 2007, depusă de reclamant 

împotriva deciziei din 27 decembrie 2004 prin care cererea de înregistrare a mărcii 

combinate „Validol-Lugal”, IR 848054 a fost admisă parţial. A fost respinsă 

înregistrarea mărcii respective pentru produsele „Calmant” din clasa 05, pe 

motivul asemănării cu marca verbală „Validol-Validolum”, IR 661734. Conform 

hotărîrii contestate, sa dispus respingerea revendicării contestatorului cu 

menţinerea în vigoare a deciziei din 4 iulie 2007. 

Prima instanţa, examinînd pricina a adoptat hotărîrea prin care a anulat 

hotărîrea AGEPI din 28 februarie 2008 şi a obligat AGEPI de a înregistra după 

reclamant marca „Validol-Lugal”, IR 848054. 

Instanţa a concluzionat că mărcile „Validol-Validolum”  şi „Validol-Lugal” 

nu pot fi confundate, deoarece se deosibesc din punct de vedere fonetic şi grafic 

şi a executării părţii verbale a mărcii, semnul „Lugal” indică la denumirea 

productului.  

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  

consideră, că concluziile primei instanţe rezultă din aprecierea unilaterală a 

argumentelor invocate de reclamant, fără a se aprecia şi cerceta şi argumentele 

invocate de pîrît în susţinerea poziţiei sale. Or, Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a R.Moldova a respins înregistrarea mărcii solicitate de 

reclamant, pentru produsele „calmante” din clasa 05 CIPS, invocînduse opunerea 



 

mărcii internaţionale verbale „Validol-Validolum”, IR661734, înregistrată în 

R.Moldova, făcîndu-se trimitere şi la Convenţia de la Paris pentru protecţia 

proprietăţii industriale. În consecinţă, a rămas fără apreciere argumentul invocat, 

că prin înregistrarea mărcii după reclamant se va viola dreptul titularului mărcii 

anterioare contrar prevederilor art.7 (4) a) a Legii nr.588/1995. De asemenea 

urma a concretiza dacă înregistrarea mărcii solicitate nu cade sub incidenţa 

Regulii 2.1.1 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.588/1995 privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor. 

Aceste circumstanţe au o importanţă esenţială la soluţionarea cauzei în 

fond şi nu pot fi elucidate în instanţa de recurs din care cauză hotărîrea primei 

instanţe se casează cu remiterea pricinii la rejudecare. 

La rejudecare pricinii, prima instanţa urmează să ţine cont de cele menţionate, 

şi de a crea codiţii obiective şi reale participanţilor la proces, pentru realizarea 

drepturilor sale procedurale în baza probelor pertinente administrate, raportate la 

legea materială ce guvernează raportul juridic litigios, să emită o hotărîre legală şi 

întemeiată. 

În conformitate cu art. 417 lit.d), art.419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  

 

d e c i d e 

 

Se admite recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a R.Moldova. 

Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 13 octombrie 2008, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Vidkryte aktsionerne tavarystvo 

„Luganskyi khimico-farmatsevtychnyi zavod” împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală a R.Moldova cu privire la contestarea actului 

administrativ, cu restituirea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel Chişinău în 

alt complet de judecători.  

Decizia nu se supune nici unei căi de atac. 

 

Preşedintele şedinţei,                                                Dumitru Visternicean 

Judecătorul 

Judecătorii                                                                Ala Cobăneanu 

                                                                                  Tatiana Răducanu 

 

 

 

 

 


