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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel a AGEPI în februarie 2005  
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul sau 
titularul, numărul şi denumirea titlului de protecţie, data depunerii şi obiectul contestaţiei, 

contestatarul, data examinării contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei 
 

ą Nr. şi data 
depozitului 

Solicitant / 
Titular 

Nr. şi 
denumirea 
titlului de 
protecţie 

Data depunerii 
şi obiectul 
contestaţiei 

Contestatarul Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării 
contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 013023 

2003.05.30 
 

OOO“Argument-
XX” ,  RU 
 

VIN DIN 
PROVINCIE 

2004.10.27 
împotriva 
refuzului 
definitiv de a 
acorda 
protecţie 
juridică în 
Moldova  

OOO“Argument
-XX” ,  RU 
 

2005.02.01 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată. 

Se abrogă decizia din 
2004.06.10 cu privire 
la acceptarea parţială 
a cererii de 
înregistrare a mărcii, 
emisă de 
Departamentul Mărci 
şi Modele Industriale. 

Dosarul se remite în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
emiterea deciziei 
definitive de 
acceptare parţială în 
baza art. 7(1)2) din 
Legea 588/1995, cu 
excluderea 
disclamării 
elementului „VIN”. 

2 012709 
2003.03.21 

„GHIADA” SRL, 
MD 

МЯГКОВ 2004.05.11 
împotriva 
înregistrării 
mărcii 

ZAO„PERŞII 
LICHERO-
GORILCEANII 
ZAVOD ”,UA 

 

2005.02.01 Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 

Se menţine în vigoare 
decizia din 
2004.10.07 cu 
privire la 
respingerea cererii 
de înregistrare a 
mărcii, nr. Depozit 
012709 din 
2003.03.21, emisă 
de Departamentul 
Mărci şi Modele 
Industriale. 

Dosarul se transmite 
în Arhivă. 

3 013244  
2003.07.03 

BEL-ALCO 
S.R.L., MD 

Secărică 
Секэрикэ 

2004.11.15 
împotriva 
deciziei de 
respingere 
parţială a 
cererii de 
înregistrare a 

BEL-ALCO 
S.R.L., MD 

2005.02.01 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 

Se menţine în vigoare 
decizia din 
2004.06.28 cu privire 
la acceptarea parţială 
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mărcii a cererii de 
înregistrare a mărcii, 
emisă de 
Departamentul Mărci 
şi Modele Industriale. 

Dosarul se transmite în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 

4 015230 
23.07.2004 

 

„Asconi” SRL, 
MD 

 

Tridimensio
nală 

(Старый 
виноградник) 

2004.11.30 
împotriva 
deciziei de 
respingere a 
înregistrării 
mărcii 

„Asconi” SRL, 
MD 

 

2005.02.01 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului. 

Se menţine în vigoare 
decizia din 
2004.12.27 cu privire 
la respingerea totală a 
cererii de înregistrare 
a mărcii, emisă de 
Departamentul Mărci 
şi Modele Industriale. 

Dosarul se transmite în 
Arhivă. 

5 013646 
2003.10.01 

Cobra 
Electronics 
Europe, Ltd., IE 

 

CEEL 2004.11.10 
privind 
respingerea 
înregistrării 
mărcii 

Cobra 
Electronics 
Europe, Ltd., 
IE 

 

2005.02.01 Se acceptă 
înregistrarea mărcii în 
temeiul scrisorii de 
acord eliberată de 
Î.M. „MOLDCEEL” 
S.A., MD la data de 
2004.10.15. 

Se abrogă decizia din 
2004.09.28 cu privire 
la respingerea totală a 
cererii de înregistrare 
a mărcii, emisă de 
Departamentul Mărci 
şi Modele Industriale. 

Dosarul se transmite în 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale pentru 
perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 

6 013178 
2003.06.24 

 

VINĂRIA 
PURCARI SRL, 
întreprindere 
mixtă, MD 

ROŞU DE 
PURCARI 

2004.09.29 
de anulare a 
înregistrării 
mărcii 

Î.S. Combinatul 
de Vinuri de 
Calitate 
“MILE ŞTII 
MICI”, MD 

 

2005.02.01 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată. 

Dosarul se transmite în 
Arhivă. 

7 013179 
2003.06.24 

 

VINĂRIA 
PURCARI SRL, 
întreprindere 
mixtă, MD 

NEGRU DE 
PURCARI 

2004.09.29 
de anulare a 
înregistrării 
mărcii 

Î.S. Combinatul 
de Vinuri de 
Calitate 
“MILE ŞTII 
MICI”, MD  

2005.02.01 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată. 

Dosarul se transmite în 
Arhivă. 
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8 f 2003 0120 
2003.11.11 

 

„HELIBRASAS” 
SRL, MD 

 

„Boxe pentru 
blocuri de 

distribuţie şi 
evidenţă a 
energiei 

electrice” 

2004.11.01 
împotriva 
înregistrării 
modelului 
industrial 

„Vaptos” SRL, 
MD 

2005.02.01 Se abrogă Hotărîrea 
de înregistrare a 
desenelor şi 
modelelor industriale 
din 2004.03.19, 
emisă de 
Departamentul 
Mărci şi Modele 
Industriale, în 
temeiul acordului 
solicitantului, 
prezentat în scris la 
data de 31.01.2005. 
Dosarul se transmite 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 

9 f 2003 0122 
2003.11.11 
 

„HELIBRASAS” 
SRL, MD 
 

„Boxe pentru 
blocuri de 

distribuţie şi 
evidenţă a 
energiei 

electrice” 

2004.11.01 
împotriva 

înregistrării 
modelului 
industrial 

„Vaptos” SRL, 
MD 

2005.02.01 Se abrogă Hotărîrea 
de înregistrare a 
desenelor şi 
modelelor industriale 
din 2004.03.18, 
emisă de 
Departamentul 
Mărci şi Modele 
Industriale, în 
temeiul acordului 
solicitantului, 
prezentat în scris la 
data de 31.01.2005. 
Dosarul se transmite 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare.  

10 1709 Cebotari Mihai, 
MD 
Purici Georgeta, 
MD 

Compoziţie 
şi procedeu 
de preparare 
a pîinii de 
grîu integral 

2004.11.12 
cu privire la 
anularea 
brevetului nr. 
1709 

Produse 
Cerealiere S.A., 
MD 

 

2005.02.01 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată. 
Dosarul se transmite 
în Arhivă. 

 
 
Preşedintele Comisiei de Apel                                                          Ion Daniliuc  
 


