
dosarul nr. 2r-1/09 

prima instanţă: I. Secrieru 

D E C I Z I E 

21 ianuarie 2009 mun. Chişinău 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de justiţie 

în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul              Vera Macinskaia 
Judecătorii                                      Ion Corolevschi şi Tatiana Vieru 
 
Cu participarea reprezentantului recurentului, Agenţia de stat pentru 

Proprietatea intelectuală, Patricia Bondaresco, şi reprezentanţilor intimatului, 

Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK”, SRL „Brevetmarcservice”, 

Alexandr Muravschi şi Valentin Nehliudov, 

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Companiei Vidkrite 

Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcilor 

comerciale, 

împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 07 iulie 2008, prin care 

acţiunea a fost admisă 

c o n s t a t ă 
 

La 18 martie 2008, Compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK”, 

prin intermediul reprezentantului SRL „Brevetmarcservice” a depus cerere de 

chemare în judecată împotriva Agenţiei de Stat pentru proprietatea Intelectuală cu 

privire la recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a indicat că la 28 noiembrie 2006 s-a 

adresat Agenţiei de Stat pentru proprietatea Intelectuală cu cererea nr. 4090 şi nr. 

4091 cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale „КОРВАЛОЛ 

CORVALOLUM” şi „ВАЛИДОЛ VALIDOLUM”. Comisia de Apel AGEPI a 



adoptat două hotărâri din 18 septembrie 2007 prin care a refuzat recunoaşterea 

notorietăţii mărcilor comerciale nominalizate. 

Consideră reclamantul, Compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo 

„FARMAK”, că hotărârile adoptate de Comisia de Apel sunt ilegale şi urmează a fi 

anulate, iar mărcile comerciale  КОРВАЛОЛ CORVALOLUM” şi „ВАЛИДОЛ 

VALIDOLUM” urmează a fi recunoscute notorii. 

Reclamantul a menţionat că, tehnologia de producere a preparatelor 

„КОРВАЛОЛ” şi „ВАЛИДОЛ” a fost pentru prima dată elaborată la sfârşitul 

anilor 1930 şi, respectiv, în anul 1959 de către Uzina chimico-farmaceutică 

„Lomonosov” din or. Kiev, Ukraina succesor al căreia în prezent este Vidkrite 

Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK”. Din anul 1961 până în 1993, Uzina 

chimico-farmaceutică „Lomonosov” or Kiev a fost unicul producător al 

preparatului medicamentos „КОРВАЛОЛ” pe teritoriul Uniunii Sovietice şi a 

statelor formate după destrămarea acesteia, ceea ce este confirmat prin certificatul 

Ministerului industriei, ştiinţei şi tehnologiei al Federaţiei Ruse. 

În privinţa preparatului „ВАЛИДОЛ”, certificatul Ministerului economiei al 

Federaţiei Ruse confirmă că din anul 1971n până în anul 1996 Uzina chimico-

farmaceutică „Lomonosov” or. Kiev a fost unicul producător al acestui preparat. 

Pregătirea pentru producerea preparatului „КОРВАЛОЛ” a început în anul 

1959, fapt confirmat prin Raportul despre activitatea laboratorului central al uzinei 

„Producerea preparatului pentru tratarea bolilor inimii”. În anul 1962 Direcţia 

industriei chimice a aprobat regulamentul de producere a preparatului 

КОРВАЛОЛ la Uzina chimico-farmaceutică „Lomonosov” or. Kiev. 

Regulamentul de producere a preparatului „ВАЛИДОЛ” la Uzina chimico-

farmaceutică „Lomonosov” a fost aprobat de Direcţia industriei chimice după 

pregătirea preparatului pentru producere la sfârşitul anilor 1930. Începând cu 

perioadele menţionate: din anul 1961 şi, respectiv, 1971 şi până la destrămarea 

URSS producerea preparatelor menţionate nu a fost întreruptă. 

Existenţa preparatelor date pe piaţa consumatorilor, precum şi cunoaşterea 

acestor preparate de către consumatori se confirmă prin listele de preţuri a 



medicamentelor, aprobate de Ministerul industriei medicale a URSS, volumul de 

producere a preparatelor date la uzina chimico-farmaceutică „Lomonosov” în 

perioada de existenţă a URSS pe deplin asigură necesităţile populaţiei tuturor 

republicilor unionale. Volumul producerii în perioada din anul 1973 până în anul 

1992 sunt prezentate în certificatul Ministerului Industriei, ştiinţei şi tehnologiei 

Federaţiei Ruse din 14 noiembrie 2000. 

Repartizarea şi realizarea preparatelor medicamentoase în Uniunea Sovietică 

au fost efectuate în baza indicaţiilor Ministerului sănătăţii. Medicamentele, produse 

de Uzina chimico-farmaceutică „Lomonosov” din or. Kiev, se repartizau în toate 

republicile unionale, se îndreptau spre asigurarea industriei militare şi a armatei 

Sovietice. După destrămarea URSS, în calitate de preparate medicamentoase, 

„КОРВАЛОЛ” şi „ВАЛИДОЛ” au fost reînregistrate în toate fostele republici 

unionale. În anul 1993, SA de tip deschis „FARMAK”, în scopul protecţiei 

proprietăţii sale intelectuale pe teritoriul Ucrainei a depus o cerere de înregistrare a 

mărcilor comerciale „КОРВАЛОЛ CORVALOLUM” şi „ВАЛИДОЛ 

VALIDOLUM”. La 30 septembrie 1996 mărcile comerciale au fost înscrise în 

Registrul de stat al mărcilor comerciale şi a semnelor de deservire a Ucrainei, 

Certificatele N 7320 şi N 7321, data depunerii cererii - 31 mai 1993. La data de 29 

decembrie 2004, Departamentul proprietăţii intelectuale a recunoscut semnul 

„КОРВАЛОЛ” bine cunoscută pe teritoriul Ucrainei. 

Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” de asemenea este deţinător al 

înregistrării internaţionale a mărcii comerciale „КОРВАЛОЛ” nr. 661737 şi a 

mărcii comerciale „ВАЛИДОЛ” nr. 661734, acţiunea cărora se extinde asupra 

Armeniei, Azerbaidjanului, Kazahstanului, Lituaniei, Uzbekistanului, Poloniei, 

Moldovei, Tadjikistanului. Pe lângă această, semnele „Corvalol” şi „Validol” sunt 

înregistrate în procedură naţională în Lituania, Letonia şi Belorusia. 

Pentru stabilirea nivelului de notorietate a preparatului „КОРВАЛОЛ” pe 

teritoriul Moldova a fost efectuat sondajul corespunzător între locuitorii în vârsta 

cuprinsă între 18 şi 70 ani din oraşele Bălţi, Edineţ, Taraclia şi Chişinău. În total au 

fost chestionaţi 656 de persoane. În rezultatul sondajului efectuat a fost întocmit 



Raportul analitic cu privire la studiul de marketing „Stabilirea nivelului de 

notorietate a preparatului medicamentos КОРВАЛОЛ”. Conform Raportului 

analitic menţionat, denumirea preparatului medicamentos „КОРВАЛОЛ” este 

cunoscută de 82,6% din persoanele chestionate. 10,36% din respondenţi, care 

cunosc preparatul, îl folosesc des, 38,56% rar. În acelaşi timp, 18,29% din 

respondenţi au menţionat că preparatul este utilizat de rudele sau prietenii lor, iar 

47,29% au răspuns că rudele şi prietenii lor de asemenea utilizează acest preparat, 

dar rar. Acest fapt confirmă că numărul persoanelor, care cunosc preparatul, în 

realitate depăşeşte procentajul care a fost stabilit în urma sondajului. Nivelul de 

notorietate a preparatului „КОРВАЛОЛ” s-a repartizat între oraşele Republicii 

Moldova în felul următor: Chişinău - 82,29%;  Bălţi - 81,73%; Edineţ - 84,11%; 

Taraclia - 83,03%. Pe lângă aceasta, din 82,6% din respondenţi, care cunosc 

preparatul, 37,95% cunosc preparatul pentru o perioadă de 15 ani şi mai mult, 

28,2% - cunosc preparatul până la 10 ani, iar 16,46% cunosc preparatul până la 5 

ani inclusiv. 

Pentru stabilirea nivelului de notorietate a preparatului „ВАЛИДОЛ” a fost 

efectuat un sondaj de acelaşi fel între locuitorii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani 

din oraşele Bălţi, Briceni, Comrat şi Chişinău. În total au fost chestionaţi 650 de 

persoane. În rezultatul sondajului efectuat a fost întocmit Raportul analitic cu 

privire studiul de marketing „Stabilirea nivelului de notorietate a preparatului 

medicamentos ВАЛИДОЛ”. Sondajul a arătat că denumirea preparatului 

medicamentos „ВАЛИДОЛ” este cunoscut de 92,46% din respondenţi, 7,23% din 

respondenţii care cunosc preparatul îl utilizează des, 44,46% rar, în acelaşi timp, 

24,15% din respondenţi au menţionat că preparatul este des utilizat de rudele şi 

prietenii lor, iar 46,61% au răspuns că rudele şi prietenii lor de asemenea utilizează 

acest preparat, dar rar. Acest fapt confirmă că numărul persoanelor, care cunosc 

preparatul, în realitate depăşeşte procentajul care a fost stabilit în urma sondajului. 

Nivelul de notorietate a preparatului „ВАЛИДОЛ” s-a repartizat între oraşele 

Republicii Moldova în felul următor: Chişinău - 94%; bălţi - 85,22%; Briceni - 

92,52%; Comrat - 92,98%. Pe lângă aceasta, din 92,46% din respondenţi, care 



cunosc preparatul, 42% cunosc preparatul pentru o perioadă de 15 ani şi mai mult, 

29% - cunosc preparatul până la 10 ani, iar 21,4% cunosc preparatul până la 5 ani 

inclusiv. 

În calitate de supliment la raporturile analitice menţionate cu privire la studiul 

de marketing „Stabilirea nivelului de notorietate a preparatului medicamentos 

„КОРВАЛОЛ” şi „Stabilirea nivelului de notorietate a preparatului medicamentos 

„ВАЛИДОЛ, de către compania IM „C.B.S. - AXA” SRL, la comanda 

reprezentantului Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK”, a fost efectuat un 

sondaj, scopul căruia a fost stabilirea nivelului de cunoaştere de către consumatorii 

din Republica Moldova a mărcilor farmaceutice nominalizate, precum şi nivelul de 

cunoaştere a producătorilor acestora. Conform datelor acestui sondaj, şapte din 

zece locuitori a Republicii Moldova au auzit despre preparatul „КОРВАЛОЛ” şi 

nouă din zece locuitori au auzit despre preparatul „КОРВАЛОЛ”. Preparatul 

„ВАЛИДОЛ” este cunoscut de 84% din locuitorii mun. Bălţi, 74% din locuitorii 

mun. Cahul şi 64% din locuitorii mun. Chişinău. Pe lângă aceasta, preparatul 

„ВАЛИДОЛ” este cunoscut de 100% din medicii chestionaţi şi de 97% din 

farmaciştii chestionaţi. Preparatul „ВАЛИДОЛ” este cunoscut de 98% din 

locuitorii mun. Bălţi, 93% din locuitorii mun. Cahul şi 89% din locuitorii mun. 

Chişinău. Pe lângă aceasta, preparatul „ВАЛИДОЛ” este cunoscut de 100% din 

medicii chestionaţi şi de 95% din farmaciştii chestionaţi. 

Cere reclamantul Compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” 

recunoaşterea ilegalităţii şi anularea Hotărârii AGEPI din 18 septembrie 2007 cu 

privire la refuzul recunoaşterii notorietăţii mărcilor comerciale „КОРВАЛОЛ 

CORVALOLUM” şi „ВАЛИДОЛ VALIDOLUM”. Recunoaşterea notorietăţii 

mărcilor comerciale „КОРВАЛОЛ CORVALOLUM” şi „ВАЛИДОЛ 

VALIDOLUM” pe teritoriul Republicii Moldova. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 07 iulie 2008 acţiunea a fost 

admisă integral. S-au anulat Hotărîrile Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală din 18 septembrie 2007 privind refuzul de recunoaştere a 

notorietăţii mărcii „КОРВАЛОЛ CORVALOLUM” nr. 12 din 28 noiembrie 2006 



şi „ВАЛИДОЛ VALIDOLUM” nr. 13 din 28 noiembrie 2006. S-a recunoscut 

notorietatea mărcilor comerciale „КОРВАЛОЛ CORVALOLUM” şi „ВАЛИДОЛ 

VALIDOLUM” pe teritoriul Republicii Moldova cu începere de la 01 ianuarie 

1992. 

La 04 august 2008, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a declarat 

recurs împotriva hotărârii primei instanţe, cerând admiterea recursului, casarea 

hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea 

acţiunii. Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră recursul declarat în termen, dat fiind faptul că hotărârea redactată a fost 

expediată recurentului, la 20 august 2008, după depunerea cererii (f.d. 218). 

Recurentul, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în motivarea 

recursului, a indicat că hotărârea primei instanţe este ilegală şi neîntemeiată din 

considerentele că au fost aplicate şi interpretate eronat normele de drept material şi 

procesual, nu au fost elucidate pe deplin circumstanţele ce au importanţă pentru 

soluţionarea justă a pricinii. 

Reprezentantul recurentului, Agenţia de stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

Patrica Bondaresco, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul, cerând 

admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri 

prin care acţiunea să fie respinsă. 

Reprezentanţii intimatului, Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK”, 

SRL „Brevetmarcservice”, Alexandr Muravschi şi Valentin Nehliudov, în şedinţa 

instanţei de recurs au cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărârii primei 

instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Audiind participanţii la proces, 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 hotărârii primei instanţe şi emiterea 

unei noi hotărâri de respingere a acţiunii din următoarele considerente. 

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

recursul, este în drept să admită recursul şi să dea o nouă hotărâre fără a restitui 

pricina spre rejudecare, anulând hotărârea primei instanţe dacă nu este necesar să 



verifice suplimentar dovezile prezentate în instanţă de recurs şi dacă circumstanţele 

pricinii au fost stabilite de prima instanţă, însă normele de drept material au fost 

aplicate eronat. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că la 28 noiembrie 2006, Vidkrite 

Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK”, prin intermediul reprezentantului SRL 

„Brevetmarcservice”, s-a adresat Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

cu cererea nr. 4090 şi nr. 4091 cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcilor 

comerciale „КОРВАЛОЛ CORVALOLUM” şi „ВАЛИДОЛ VALIDOLUM”. 

Prin hotărârile din 18 septembrie 2007 ale Comisiei de Apel AGEPI cererea de 

recunoaştere a notorietăţii mărcilor comerciale nominalizate a fost respinsă (f.d. 9-

13). 

Prima instanţă, a admis acţiunea înaintată de Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo 

„FARMAK” cu privire la anularea hotărârii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi a recunoscut notorietatea mărcilor comerciale „КОРВАЛОЛ 

CORVALOLUM” şi „ВАЛИДОЛ VALIDOLUM”. 

În motivarea concluziilor formulate prima instanţă a reţinut că reclamantul 

Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” a prezentat Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală suficiente materiale privind recunoaşterea notorietăţii 

mărcilor comerciale „КОРВАЛОЛ CORVALOLUM” şi „ВАЛИДОЛ 

VALIDOLUM” pe teritoriul Republicii Moldova, iar refuzul AGEPI cu privire la 

recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale contravine cerinţelor art. 7 pct. 13 al 

Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XII din 22 

septembrie 1995. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

constată că circumstanţele pricinii au fost stabilite corect de către prima instanţă 

însă instanţa de judecată a interpretat şi aplicat eronat normele de drept material 

ceea ce a determinat emiterea unei hotărâri contrare prevederilor legii şi constituie 

temei de casare prevăzut de art. 400 al.(2) lit. b), lit. c) CPC. 

Procedura de recunoaştere a notorietăţii unei mărci este o procedură specială, 

reglementată de Legea nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a 



produselor şi de Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de 

produs şi/sau de serviciu, aprobat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 94 

din 22 iulie 2003. 

Conform art. 2 al. (1) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588-XII din 22 septembrie 1995 (în vigoare la momentul emiterii 

hotărârii contestate şi aplicabilă la caz), marca de produs şi marca de serviciu 

constituie orice semn sau orice combinaţie de semne, susceptibile de reprezentare 

grafică, ce serveşte la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau 

juridice de produsele sau serviciile altei persoane fizice sau juridice. 

Conform art. 2 al. (6) şi (7) al aceleaşi Legi, marca notorie este o marcă larg 

cunoscută, aplicată produselor sau serviciilor în cadrul unui anumit public, inclusiv 

ca urmare a promovării ei în Republica Moldova la data depunerii cererii de 

înregistrare sau la data priorităţii invocate în cerere. Marca notorie este protejată 

conform prevederilor prezentei legi. Nu poate fi recunoscută notorie marca care a 

devenit larg cunoscută în cadrul unui anumit segment de public după data invocării 

priorităţii unei mărci identice sau similare pentru produse identice pe numele altui 

solicitant. 

Astfel, din conţinutul normelor enunţate instanţa de recurs concluzionează că 

pentru recunoaşterea notorietăţii semnelor verbale solicitate pe teritoriul Republicii 

Moldova este important ca consumatorul nu numai să cunoască existenţa 

produsului cu denumirea de „ CORVALOLUM” şi „ VALIDOLUM” dar şi faptul 

ca aceste denumiri să-i ofere o anumită informaţie referitor la producător. 

Conform art. 7 al. 2) lit. a) al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588/1995 sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate mărcile 

care sînt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii lipsite de caracter distinctiv, 

în special compuse numai din semne sau indicaţii devenite generice sau uzuale. 

Conform punctului 31 lit. a) al Regulamentului privind recunoaşterea 

notorietăţii mărcilor de produs şi/sau de serviciu, aprobat prin ordinul Directorului 

General AGEPI nr. 94 din 22 iulie 2003, Comisia de Apel nu recunoaşte 

notorietatea mărcii în cazul în care dovezile prezentate de către solicitant, inclusiv 



valorile parametrilor fixate în puntele 26, 27 28 şi 29 nu corespund cerinţelor 

stabilite în prezentul regulament. 

La examinarea cererii şi emiterea hotărârii, Comisia de Apel a AGEPI a 

constatat că documentele prezentate de solicitant pentru recunoaşterea notorietăţii 

mărcii solicitate pe teritoriul Republicii Moldova sunt insuficiente, solicitantul 

nerespectând cerinţele stabilite. În chestionarele prezentate de către solicitantul 

Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK”, contrar dispoziţiilor pct. 30 din 

Regulament, nu a fost inclusă întrebarea referitor la titularul mărcilor şi produselor 

marcate cu astfel de mărci, iar în asemenea împrejurări rezultatele sondajelor nu 

atestă cunoaşterea de către consumatori a legăturii dintre denumirea produsului şi 

producătorul acestuia. Conform sondajului efectuat rezultă că 80%-81% dintre 

respondenţi nu cunosc cine sunt producătorii medicamentului „КОРВАЛОЛ” şi 

„ВАЛИДОЛ”. Printre respondenţii chestionaţi figurează doar patru persoane din 

rândul specialiştilor, care pot cunoaşte produsele respective în virtutea atribuţiilor 

de serviciu. 

În plus, cererile solicitantului se referă la constatarea notorietăţii mărcilor 

„КОРВАЛОЛ CORVALOLUM” şi „ВАЛИДОЛ VALIDOLUM”, în timp ce 

sondajele prezentate au ca obiect constatarea notorietăţii produselor 

„КОРВАЛОЛ” şi „ВАЛИДОЛ”. 

Pentru acest motiv, dat fiind faptul că sondajele prezentate au fost insuficiente 

pentru constatarea notorietăţii mărcilor indicate, iar alte probe suplimentare nu au 

fost administrate, Comisia de Apel nu a avut posibilitatea să constate faptul că 

semnele „ CORVALOLUM” şi „ VALIDOLUM” posedă distinctivitate şi nu sunt 

uzuale faţă de produse similare. 

În acelaşi context, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie consideră nefondate concluziile primei instanţe că respingerea 

de către Comisia de Apel a cererii înaintate de Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo 

„FARMAK” contravine dispoziţiilor art. 7 al. 13 lit a) al Legii privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor. 



Conform art. 7 al. (13) al Legii menţionate, cererea de recunoaştere a 

notorietăţii mărcii poate fi respinsă în cazul în care aceasta nu îndeplineşte 

condiţiile specificate în art. 8(11), marca s-a transformat în denumire uzuală, marca 

contravine ordinii publice sau bunelor moravuri. 

Astfel, instanţa de recurs reţine că pentru admiterea cererii de recunoaştere a 

notorietăţii mărcii, solicitantul nu poate respecta doar o parte din condiţiile impuse 

de legislaţia în vigoare, urmând să se conformeze tuturor formaţiunilor şi cerinţelor 

indicate. În situaţia în care marca s-a transformat în denumire uzuală, fapt ce 

rezultă şi din actele cauzei, cererea Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” 

corect a fost respinsă de Comisia de Apel a AGEPI. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în cedere faptul că, 

circumstanţele pricinii au fost stabilite de către prima instanţă, însă normele de 

drept material au fost interpretate şi aplicate eronat şi nu este necesară verificarea 

suplimentară a cărora dovezi, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a casa integral hotărârea primei instanţe şi a 

emite o hotărâre nouă privind respingerea acţiunii. 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. c), 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. 

Se casează hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 07 iulie 2008, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a Companiei Vidkrite Akcionerne 

Tovarivstvo „FARMAK” împotriva Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale şi se emite 

o nouă hotărâre prin care: 

Se respinge cererea de chemare în judecată a Companiei Vidkrite Akcionerne 

Tovarivstvo „FARMAK” împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale. 



Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 

judecătorul                            semnătură                 Vera Macinskaia 

Judecătorii                            semnătura                  Ion Corolevschi 

                                              semnătură                  Tatiana Vieru  

 

 

 


