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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna noiembrie 2019 în privinţa cărora procedura a fost finalizată 

Se publica următoarele date: numărul curent, denumirea OPI, numărul şi data depozitului, numărul 
titlului de protecţie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii şi obiectul contestaţiei,  

data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. şi data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protecţie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
şi obiectul 

contestaţiei 

Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 

 
 

041778 
2017.12.15 

 
PROTEIN 

HOUSE S.R.L., 
MD 

PROTEIN 
HOUSE 

S.R.L., MD 

2019.08.20 
împotriva 

deciziei prin care 
s-a considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.11.15 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.06.26. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13) şi taxa neplătită în termenul 
prevăzut - 125 Euro (art. 84 al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor), în total - 
375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

2 Marcă naţională 
 

 
 

044652 
2018.06.18 

 
BABII Oleg, MD 

BABII Oleg, 
MD 

2019.07.31 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.11.15 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă parţial Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.31 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele servicii din clasa 35: "servicii ale 
magazinelor specializate în materiale de 
construcţii pentru comercializarea 
materialelor de construcţii şi uneltelor 
metalice şi nemetalice". Dreptul exclusiv nu 
se va extinde asupra elementelor verbale 
"CEMENT AND STEEL", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
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care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

3 Marcă naţională 

 
 

042840 
2018.07.19 

 
P.T. Sumatra 

Tobacco Trading 
Company, ID 

P.T. Sumatra 
Tobacco 
Trading 

Company, ID 

2019.07.31 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.11.15 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.31 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 34. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 

 
 

042776 
2018.07.10 

 
BEATRICE-COM 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

BEATRICE-
COM S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2019.08.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.11.15 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.05.31 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 29, 30, 35. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
Notă: Solicitantul sau titularul dreptului de 
protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în 
cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este 
persoană fizică sau dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

5 Marcă naţională 

 
 

043016 
2018.09.01 

 
LEPILOV 

Natalia, MD 

LEPILOV 
Natalia, MD 

2019.08.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.11.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.07.24 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 33.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

6 Marcă naţională 

 
 

043017 
2018.09.01 

 
LEPILOV 

Natalia, MD 

LEPILOV 
Natalia, MD 

2019.08.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.11.18 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.07.17 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 33. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor verbale 
"ALWAYS PRODUCED AND BOTTLED IN", 
cu excepţia executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

038695 
2016.04.05 

 
VOLVO 

TRADEMARK 
HOLDING AB, 

SE 

VOLVO 
TRADEMARK 
HOLDING AB, 

SE 

2018.03.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2019.11.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul tranzacţiei de împăcare 
prezentate, confirmată prin Decizia 
Colegiului civil, comercial şi de contencios 
administrativ al Curţii de Apel Chişinău din 
2019.10.03. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.03.05 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 04, 07, 09, 
12, 17, 35, 37, 38, 42.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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8 Marcă naţională 
 

 
 

038182 
2016.01.12 

 
CUJBĂ Oleg, 

MD 

CUJBĂ Oleg, 
MD 

2017.10.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.11.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.08.11.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

9 Marcă naţională 

 
 

041285 
2017.10.04 

 
BODAŞCO Oleg, 

MD 

ORHEI-VIT 
S.A., MD 

2018.09.13 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2019.11.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.07.13. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marcă naţională 

 
 

042273 
2018.04.05 

 
BRAGARI 

Vladimir, MD 

VEGA TRADE 
COMPANY 

LIMITED, CN 

2018.12.27 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2019.11.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.11.29. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă naţională 
 

 
042887 

2018.08.01 
 

Fisher Controls 
International 

LLC, K Annex, 
US 

Fisher 
Controls 

International 
LLC, K Annex, 

US 

2019.08.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.11.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.07.17 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 06, 07. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă naţională 

 
 

042836 
2018.07.16 

 
FOURCHETTE-

M S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin, 

MD 

FOURCHETTE-
M S.R.L., 

întreprindere cu 
capital străin,  

MD 

2019.09.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2019.11.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2019.07.12 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 08, 16, 
29, 30, 32, 35, 39.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marcă naţională 

 
 

042327 
2018.04.12 

 
PRODIAFARM 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

PRIVATE 
JOINT 

STOCK 
COMPANY 

KYIV 
VITAMIN 

PLANT, UA 

2019.05.29 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2019.11.26 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. Taxa pentru depunerea contestaţiei nu se 
restituie. 
3. Taxa achitată pentru retragerea 
contestaţiei se transferă în rezerva 
plătitorului.  
4. A transmite dosarul în arhivă. 

 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                            Andrei Popa 

 


