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A judecat în şedinţă publică  cererea de chemare în judecată a Vidkrzte 

aktsionerne tavarystvo „Luganskyi khimico-farmatsevtychyi zavod” împotriva 

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

contestarea actului administrativ, 

Audiind participanţii în cauză, instanţa de judecată 

c o n s t a t ă 

La 24 iunie 2008, Vidkryte aktsionerne tavarystvo „Luganskzi 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 marca de 

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

serviciilor unei persoane fizice sau juridice. Astfel în conţinutul articolelor 

ştiinţifice datate cu anii 1897, 1901, 930 produsul farmaceutic cu denumirea 

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

acid izovalerianic, era cunoscut încă la sfârşitul 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 deosebeşte 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. 

Reprezentantul prin procură a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

a R. Moldova a solicitat respingerea cererii ca nefondată. 

Audiind participanţii în cauză, studiind materialele cauzei civile, instanţa de 

judecată consideră cererea reclamantului ca nefondată şi urmează a fi respinsă din 

următoarele considerente. 

Din actele cauzei rezultă că cererea reclamantului de înregistrare 

internaţională a mărcii IR848054 Validol Lugal a fost aceptată spre înregistrare în 

Republica Moldova pentru toate produsele şi serviciile solicitate cu excepţia 

produsului „calmante” din clasa 05 al CIPS, pentru care AGEPI la 17.03.2006 a 

emis refuz provizoriu, iar la 04.07.2004 - refuz definitiv de a acorda protecţie 

mărcii solicitate pentru produsul „calmante” din clasa 05. 

Decizia respectivă a fost emisă în temeiul art.7(4) al Legii nr.588/1995 

privind mărcile şi denumirile de origine a produselor care menţionează că în 

calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice sau similare care pot fi 

confundate cu mărcile protejate în privinţa altor persoane sau cerute pentru 

înregistrare pe numele altor persoane pentru produse sau servicii identice. 

La examinarea semnului dat s-a opus marca internaţională verbală 

„Validolum” IR 661734, înregistrată în Republica Moldova pentru produsele 

2calmante” din clasa 05 CIPS (titular - Vidkrite Akcionerne Tovarivstvo 

„FARMAK”, UA). 

Respectiv, Comisia de Apel a AGEPI examinînd contestaţia solicitantului, 

prin hotărîrea din 28.02.2008 a respins revendicările intimatului deoarece a 

constatat că mărcile sunt similare şi nu pot coexista. 

Instanţa de judecată reiterează că o astfel de prevedere se regăseşte şi în 

convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale care menţionează la 



art.6quinquies B.1. că mărcile de fabrică sau de comerţ nu pot fi protejate în cazul 

în care ele sunt de natură să aducă atingere anumitor drepturi cîştigate de terţi în 

ţara în care se cere protecţia. 

În drept, potrivit cu prevederile Regulii 2.1.1. din Regulamentul de aplicare a 

Legii nr.588/1995 care menţionează că în cazul în care mărcile verbale sînt 

executate cu caractere standard, ele pot fi utilizate în orice îmbinare grafică. Dacă 

mărcile sînt executate cu caractere tipografice deosebite, ele sînt protejate doar în 

forma dată. 

În cazul dat, marca înregistrată „BALIDOL Validolum” IR 661 734 este 

executată în caractere standart, respectiv dispune de protecţie în orice îmbinare 

grafică, inclusiv şi în forma în care este executată marca intimatului, 

Luînd în consideraţie cele expuse, potrivit cu prevederilor art.7(4)a) al Legii 

nr.588/1995, art.6quinquies al Convenţiei de la Paris, cît şi art.8 al Constituţiei 

Republicii Moldova referitor la respectarea prevederilor tratatelor internaţionale şi 

a Regulii 2.LI din Regulamentul de aplicare a Legii nr.588/1995 cererea 

reclamantului fiind nefondată urmează a fi respinsă. 

Instanţa de judecată mai reţine că conform art.6(I) al Legii nr.588/1995 

titularul unei mărci, pe întreg termenul de valabilitate a mărcii, are dreptul exclusiv 

de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a 

interzice altor persoane să folosească, fără consimţământul său, în operaţiunile 

comerciale semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori 

similare celor pentru care marca a fost înregistrată în cazul în care o astfel de 

folosire ar genera risc de confuzie. În cazul folosirii unui semn identic pentru 

produse sau servicii identice, existenţa riscului de confuzie va fi prezumtivă. 

Titularul mărcii BALIDOL Validolum” IR 661734 conform certificatului de 

înregistrare are dreptul exclusiv asupra semnului BALIDOL sau Validolum pentru 

produsele „calmante” din clasa 05. 

Respectiv dacă sar acorda protecţiei mărcii IR848054 Balidol Lugal, în 

consecinţă sar lipsi titularul mărcii anterioare de posibilitatea invocării dreptului să 

exclusiv vis-a-vis de persoane terţe. Mai mult ca atît, în rezultat oricare altă 



persoană va putea utiliza şi înregistra o marcă ce conţine cuvintele Balidol sau 

Validolum. 

Respectiv, titularul mărcii „Balidol Validolum IR 661 734 ar fi privat de 

dreptul său exclusiv acordat conform art.6(1) al Legii nr.588/1995 şi garantat 

conform art. 127(2) al Constituţiei Republicii Moldova. 

Ţinînd cont de cele expuse, în conformitate cu prevederile art.238,241 Cod de 

procedură civilă, instanţa de judecată 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Se respinge 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 ca nefondată. 

Hotărîre cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 15 zile. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                   Grigore Zubati 


