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H O T Ă R Î R E 
în numele Legii 

07 iulie 2008                                                                     mun. Chişinău 
 
Curtea de Apel Chişinău 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, 
judecătorul                                                                      Secrieru Ion 
grefier                                                                             Griţcan Maria 
 
examinând în şedinţă publică acţiunea la cererea de chemare în judecată 

Compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” împotriva Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu privire la recunoaşterea 

notorietăţii mărcilor comerciale 

c o n s t a t ă 

Compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” a depus cerere de 

chemare în instanţa de judecată împotriva Agenţiei de stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI) cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale. 

În motivarea cererii reclamantul Compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo 

„FARMAK” a indicat că, s-a adresat la AGENŢIA DE STAT PENTRU 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ (AGEPI) cu cererea nr. 4090 şi nr. 4091 din 

28 noiembrie 2006 cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale 

«КОРВАЛОЛ СORVALOLUM» şi  «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM». Comisia de 

Apel AGEPI a adoptat două Hotărîri din 18 septembrie 2007 prin care a refuzat 

recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale nominalizate. Consideră că 

Hotărîrile, 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. 

Tehnologia de producere a preparatelor lecuitoare 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 Societatea pe acţiuni de tip deschis 



„FARMAK” (Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK”) Din anul 1961 pînă 

la 1993 Uzina chimico-farmaceutică „Lomonosov” din or. Kiev a fost unicul 

producător al preparatului lecuitor КОРВАЛОЛ pe teritoriul Uniunii Sovietice şi a 

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

Ministerului industriei, ştiinţei şi tehnologiei Federaţiei Ruse. În privinţa 

preparatului lecuitor ВАЛИДОЛ, certificatul Ministerului economiei Federaţiei 

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

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

Pregătirea pentru producerea preparatului a început în anul 1959, fapt 

confirmat prin Raportul despre lucrul 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” din 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 sfîrşitul 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 medicamentoase a URSS, 

volumul de producere a preparatelor date la Uzina chimico-farmaceutică 

„Lomonosov” în perioada de existenţă a URSS pe deplin asigura 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 14.11.2000. 

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 lecuitoare 

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 data de 30 septembrie 1996 mărcile comerciale au fost 

înscrise în Registrul de stat al mărcilor comerciale şi a semnelor de deservire a 

Ucrainei, Certificatele №7320 şi №7321, data depunerii cererii - 31 mai 1993. La 

data de 29 decembrie 2004, Departamentul proprietăţii intelectuale a recunoscut 

deasemenea КОРВАЛОЛ bine cunoscută pe teritoriul Ucrainei. 

SA de tip deschis «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 lîngă această, desemnările  «Korvalol» şi «Validol» sunt 

înregistrate în procedură naţională în Lituania, Letonia şi Belorusia. 

Pentru stabilirea nivelului de notorietate a preparatului   КОРВАЛОЛ pe 

teritoriul Republicii! 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 studiul de marketing «Stabilirea 

nivelului de notorietate a preparatului lecuitor 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 

lecuitor 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 lecuitor КОРВАЛОЛ» şi 

«Stabilirea nivelului de notorietate a preparatului lecuitor ВАЛИДОЛ», de către 

compania ÎM „C.B.S. – AXA” SRL, la comanda reprezentantului Reclamantului, 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 (copia Raportului analitic 



cu privire la cercetarea cunoaşterii de către consumatorii din Republica Moldova 

mărcilor farmaceutice Валидол şi Корвалол, precum şi a nivelului de cunoaştere a 

producătorilor acestora se anexează). 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 Валидол. Preparatul Корвалол este 

cunoscut de 84% din locuitorii mun. Bălţi, 74% din locuitorii mun. Cahul şi 64% 

din locuitorii mun. Chişinău. Pe lângă aceasta, preparatul  Корвалол 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 Hotărîrii 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. 

Reprezentanţii reclamantului, Compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo 

„FARMAK”, Capanji Maxim, Babac Alexandru, Sailev Bogdana în şedinţa 

instanţei de judecată au susţinut acţiunea şi au cerut admiterea acesteia, 

recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM» şi 

«ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» pe teritoriul Republicii Moldova cu începere de la 

data de 01 ianuarie 1992. 

Reprezentantul pârutului, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI), Ganea Lilian, în şedinţa de judecată nu a recunoscut acţiunea şi a cerut 

respingerea acesteia indicând că, la data de 28.11.2008 solicitantul Vidkrite 

Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” UA a depus la Comisia de Apel AGEPI 

două cereri (nr. 12 şi nr. 13) de recunoaştere a notorietăţii mărcilor comerciale 

«КОРВАЛОЛ CORVALOLUM» şi «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM», pe teritoriul 



Republicii Moldova, solicitând constatarea faptului cu valoare juridică începând cu 

01.01.1992 şi recunoaşterea dereptului de proprietate asupra acestor mărci după 

compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” UA pentru produsele din 

clasa 05 - preparate farmaceutice. 

La data de 18.09.2007, în urma examinării cererilor în cauză, Comisia de 

Apel a emis hotărârile de respingere a acestora. 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 (în continuare - 

Legea nr. 588/1995) şi de Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor 

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

94 din 22.07.2003. Pornind de la definiţia mărcii în sensul art. 2 (1) al Legii nr. 

588/1995, marca notorie este o marcă care a dobândit distinctivitate ca rezultat al 

utilizării sale şi are o capacitate de a distinge produsele unui producător-de cele ale 

altui producător. Corespunzător, e foarte important ca consumatorul nu numai să 

cunoască existenţa produsului cu denumirea de «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM» 

şi «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» dar şi faptul că aceste denumiri să-i ofere o 

anumită informaţie referitor la producător. Fapt pentru care este foarte important că 

protecţia mărcii nu poate fi asigurată în cazul prevăzut conform art. 7 (1) al. 2) lit. 

a) al Legii nr. 588/1995, şi anume, „sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi 

înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicaţii devenite 

generice sau uzuale”. Pentru acest motiv, Comisia de Apel nu a avut posibilitatea 

să constate faptul că semnele «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM» şi «ВАЛИДОЛ 

VALIDOLUM» posedă distinctivitate şi nu sunt uzuale fată de produse. 

Analizând materialele anexate la cererile de recunoaştere a notorietăţii 

mărcilor. Comisia de Apel a constatat că denumirile «КОРВАЛОЛ 

CORVALOLUM» şi «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» sunt utilizate în special în 

calitate de denumiri ale produsului. La emiterea hotărârilor Comisia de Apel a 

constatat că pentru a recunoaşte notorietatea semnelor verbale solicitate pe 

teritoriul Republicii Moldova, documentele prezentate de solicitant sunt 

insuficiente. De asemenea, s-a constatat că reclamantul nu a respectat prevederile 



pct. 31 a) din Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs 

şi/sau de serviciu, conform căruia notorietatea mărcii nu se recunoaşte în cazul în 

care „dovezile prezentate de solicitant, inclusiv valorile parametrilor fixate în pct. 

26. 27, 28 şi 29 nu corespund cerinţelor stabilite”. 

Astfel, pct. 26-29 stabilesc cerinţele minime faţă de sondajul sociologic, 

rezultatele căruia se invocă de reclamant în calitate de probă la stabilirea 

notorietăţii mărcii. Ţinând cont de faptul că produsele farmaceutice pentru care se 

solicită recunoaşterea notorietăţii se referă la produse de consum curent, Vidkrite 

Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” UA urma să realizeze sondajul de opinie în 

rândul consumatorului „mediu” (luându-se în consideraţie vârsta, genul, studiile 

starea socială şi materială, legătura cu produsul marcat), precum şi specialiştii 

ramurii respective a industriei şi comerţului, conform p. 29 a Regulamentului 

privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs şi/sau de serviciu). În cazul 

de faţă, solicitantul nu a respectat cerinţele menţionate. În plus, chestionarele 

prezentate de către reclamant nu conţineau întrebarea referitoare la titularul 

mărcilor sau producătorul produselor marcate cu astfel de mărci, conform 

prevederilor pct. 30 al Regulamentului menţionat. 

Deoarece rezultatele sondajelor nu confirmau legătura dintre semnul solicitat 

a fi recunoscut notoriu şi producătorul produsului marcat cu un astfel de semn, 

Comisia de Apel nu le-a luat în consideraţie. Din considerentele expuse, Comisia 

de Apel a ajuns la concluzia că materialele prezentate de solicitant nu sunt 

suficiente pentru recunoaşterea notorietăţii mărcilor «КОРВАЛОЛ 

CORVALOLUM» şi «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» şi a decis respingerea 

cererilor. Referitor la acţiunea civilă, menţionăm că în cererea de chemare în 

judecată reclamantul a solicitat recunoaşterea notorietăţii mărcilor vizate, însă nu a 

specificat data pentru care urmează a fi recunoscută notorietatea, această condiţie 

fiind indispensabilă şi obligatorie pentru constatarea notorietăţii (art.8(ll)d) din 

Legea 588/1995). Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 281), art. 7(1)2)a) din 

Legea nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, p.p. 26 - 

29, 30 şi 31 din Regulamentul privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor de produs 



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

22.07.2003, AGEPI solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră 

necesar de a admite cererea din următoarele considerente. 

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

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

legea nu dispune altfel. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, reclamantul Compania Vidkrite 

Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” s-a adresat la AGEBŢIA DE STAT 

PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ (AGEPI) cu cererea nr. 4090 şi nr. 

4091 din 28 noiembrie 2006 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, concluzie 

care, consideră instanţa de judecată, este ilegală şi nu corespunde materialelor din 

dosar, iar Hotărîrile adoptate de Comisia de Apel urmează a fi anulate, iar mărcile 

comerciale «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM» şi «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» 

urmează a fi recunoscute notorii. 

Astfel, potrivit înscrisurilor prezentate s-a stabilit cu certitudine că, tehnologia 

de producere a preparatelor lecuitoare 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 reclamnantul, Societatea pe acţiuni de tip deschis “FARMAK” 

(Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo “Farmak”). Din anul 1961 până la 1993 Uzina 

chimico-farmaceutică “Lomonosov” din or. Kiev a fost unicul producător al 

preparatului lecuitor КОРВАЛОЛ pe teritoriul Uniunii Sovietice şi a statelor 

formate după destrămarea acesteia, ceea ce este confirmat prin certificatul 

Ministerului industriei, ştiinţei şi tehnologiei Federaţiei Ruse. În privinţa 

preparatului lecuitor ВАЛИДОЛ, certificatul Ministerului economiei Federaţiei 



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

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

Pregătirea pentru producerea preparatului КОРВАЛОЛ a început în anul 

1959, fapt confirmat prin Raportul despre lucrul 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” din 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 medicamentoase a URSS, 

volumul de producere a preparatelor date la Uzina chimico-farmaceutică 

„Lomonosov” în perioada de existenţă a URSS pe deplin asigura necesităţile 

populaţiei tuturor republicilor unionale. Volumul producerii în perioada din anul 

1973 până în anul 1992 sunt prezentate în certificatul Ministerului Industriei, 

ştiinţei li tehnologiei Federaţiei Ruse din 14.11.2000. 

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 lecuitoare, 

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 data de 30 septembrie 1996 mărcile comerciale au fost 



înscrise în Registrul de stat al mărcilor comerciale şi a semnelor de deservire a 

Ucrainei, Certificatele № 7320 şi № 7321, data depunerii cererii - 31 mai 1993. La 

data de 29 decembrie 2004, Departamentul proprietăţii intelectuale a recunoscut 

deasemenea КОРВАЛОЛ bine cunoscută pe teritoriul Ucrainei. 

SA de tip deschis «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 lîngă această, desemnările «Korvalol» şi «Validol» sunt 

înregistrate în procedură naţională în Lituania, Letonia şi Belorusia. 

Pentru stabilirea nivelului de notorietate a preparatului КОРВАЛОЛ pe 

teritoriul Republicii! Moldova de către reclamant 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 studiul de 

marketing «Stabilirea nivelului de notorietate a preparatului lecuitor 

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 «RJHDFKJK» s-a repartizat între oraşele 

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

84,11%; Taracîia - 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 19 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 16 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 

lecuitor 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 lecuitor КОРВАЛОЛ» şi 

«Stabilirea nivelului de notorietate a preparatului lecuitor ВАЛИДОЛ», de către 

compania ÎM „C.B.S. – AXA” SRL, la comanda reprezentantului Reclamantului, 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 nivelului de cunoaştere a producătorilor acestora (copia Raportului 

analitic cu privire la cercetarea cunoaşterii de către consumatorii din Republica 

Moldova mărcilor farmaceutice Валидол şi Корвалол, precum şi a nivelului de 

cunoaştere a producătorilor acestora se anexează). 



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 Валидол. Preparatul Корвалол  este cunoscut de 84% din locuitorii 

mun. Bălţi, 74% din locuitorii mun. Cahul şi 64% din locuitorii mun. Chişinău. Pe 

lângă aceasta, preparatul Корвалол 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. 

Din considerentele menţionate, instanţa de judecată ajunge la concluzia că 

reclamantul Compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo “FARMAK” a prezentat 

pîrîtului Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) suficiente 

materiale privind recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale «КОРВАЛОЛ 

CORVALOLUM» şi «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» pe teritoriul Republicii 

Moldova, iar refuzul pârâtului, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI) cu privire la recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale contravine 

cerinţelor art. 7 13 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor 

nr. 588-XII din 22 septembrie 1995. 

Or, potrivit art. 7 pct. 13 al Legii privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588-XII din 22 septembrie 1995 cererea de recunoaştere a 

notorietăţii mărcii poate fi respinsă în cazul în care: a) aceasta nu îndeplineşte 

condiţiile specificate în art. 8(11) al Legii care prevede că: (cererea de recunoaştere 

a notorietăţii trebuie să conţină: a) numele, prenumele, adresa şi semnătura 

solicitantului, în cazul unei persoane fizice, sau denumirea adresa juridică şi 

semnătura reprezentantului, în cazul unei persoane juridice; b) numele, prenumele, 

adresa şi semnătura reprezentantului în proprietate industrială, în cazul depunerii 

cererii prin intermediul acestuia; c) reproducerea şi descrierea mărcii; d) indicarea 

datei de la care se solicită recunoaşterea mărcii ca fiind notorie); b) marca s-a 

transportat în denumire uzuală; marca contravine ordinii publice sau bunelor 

moravuri. Condiţii care au fost respectate de către reclamant la depunerea cererii. 



Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere că reclamantul 

Compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo „FARMAK” a depus cererea la 

Agenţia de Stat pentru proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu respectarea cerinţelor 

legale iar înscrisurile prezentate demonstrează notorietatea mărcilor comerciale 

«КОРВАЛОЛ CORVALOLUM» şi «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» pe teritoriul 

Republicii Moldova cu începere de la 01 ianuarie 1992, instanţa de judecată 

consideră necesar de a admite integral acţiunea la cererea de chemare în judecată 

Compania Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo “FARMAK” împotriva Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu privire la anularea Hotărîrii şi 

recunoaşterea notorietăţii mărcilor comerciale. De a anula Hotărârile Comisiei de 

Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din 18 septembrie 

2007 privind refuzul de recunoaştere a notorietăţii mărcii «КОРВАЛОЛ 

CORVALOLUM» nr. 12 din 2006.11.28 şi «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» nr. 13 

din 2006.11.28. De a recunoaşte notorietatea mărcilor comerciale «КОРВАЛОЛ 

CORVALOLUM» şi «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» pe teritoriul Republicii 

Moldova cu începere de la 01 ianuarie 1992. 

În conformitate cu art. art. 240-241 CPC, instanţa de judecată 

Hotărîrşte 

Se admite integral acţiunea la cererea de chemare în judecată Compania 

Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo “FARMAK” împotriva Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu privire la anularea Hotărîrii şi recunoaşterea 

notorietăţii mărcilor comerciale. 

Se anulează Hotărîrile Comisiei de Apel a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală (AGEPI) din 18 septembrie 2007 privind refuzul de recunoaştere a 

notorietăţii mărcii «КОРВАЛОЛ CORVALOLUM» nr. 12 din 2006.11.28 şi 

ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» nr. 13 din 2006.11.28. 

Se recunoaşte notorietatea mărcilor comerciale «КОРВАЛОЛ 

CORVALOLUM  şi» «ВАЛИДОЛ VALIDOLUM» pe teritoriul Republicii 

Moldova cu începere de la 01 ianuarie 1992. 



Hotărîrea poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen 

de 20 zile, prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie. 

 
 
 

Preşedintele şedinţei, 
judecătorul                                                            Secrieru Ion 


