
Executor:  
Balabanu Luminiţa 

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna februarie 2022 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/
pronunțării 
hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 

1 Marcă naţională 
 

DETA 
 

Nr. certificat 
22562 

028659 
22.02.2011 

 
SAVACOM-

TRANS S.R.L., 
MD 

SAVACOM-
TRANS 

S.R.L., MD 

18.11.2021 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

28.02.2022 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
22562 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a mărcii pe o 
perioadă de 10 ani pentru o clasă de 
produse şi servicii - 250 Euro şi pentru 
fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 
1 - 50 Euro (pct. 37 din Nomenclatorul 
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
774/1997), precum şi 50 % din cuantumul 
tarifului menţionat mai sus, care constituie 
150 Euro (pct. 6 din Note ale Hotărârii 
Guvernului nr. 774/1997), total - 450 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 
Notă: 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 
 

IUNAS MALL 
 

046276 
02.07.2020 

 
NASTAS Iurie, 

MD 

NASTAS Iurie, 
MD 

21.08.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

28.02.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 15.06.2021 şi se 
înregistrează marca solicitată pentru 
produsele şi serviciile revendicate în cerere 
din clasele 06, 35, 36, 39, 41, 43. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementului 
verbal "MALL". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 
 

3 Invenţie 
 

Unealtă manuală 
de cules nuci 

 

SAMOIL 
Eugeniu, MD 

04.05.2020 
împotriva 

hotărârii de 
respingere a 

28.02.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei brevete din 
05.03.2020 şi se acceptă acordarea 
brevetului de invenţie pe numele 
solicitantului SAMOIL Eugeniu, MD în 
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s 2019 0060 
18.06.2019 

 
SAMOIL 

Eugeniu, MD 

cererii de brevet 
de invenţie 

temeiul raportului de reexaminare din 
29.11.2021. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia brevete 
pentru continuarea procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 

4 Desene și 
modele 

Industriale 
 

Simboluri grafice 
 

f 2020 0003 
07.02.2020 

 
NATUR BRAVO 

S.A., 
ÎNTREPRINDERE 

CU CAPITAL 
STRĂIN, MD 

Reazanova 
Elena, MD  
ORHEI-VIT 
S.R.L., MD 

27.01.2021 
împotriva 

înregistrării 
desenelor și 
modelelor 
industriale 

28.02.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei 
mărci şi design industrial din 30.12.2020. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 
 

5 Marcă naţională 
 

 
 

046103 
09.06.2020 

 
SÎRBU Ludmila, 

MD 

HAVE&BE 
CO., LTD, KR 

25.06.2021 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

03.03.2022 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 21.05.2021 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate nr. 
depozit 046103 din 09.06.2020 pentru 
următoarele servicii din clasa 35: 
"consultanţă în afaceri; prezentare de 
mărfuri; servicii de marketing; promovarea 
vânzărilor pentru alţii, agenţii de publicitate - 
toate serviciile menţionate mai sus cu 
excepţia celor care se referă la produsele din 
clasa 03", precum şi pentru următoarele 
servicii din clasa 44 "grădinărit peisagistic; 
servicii de terapie manuală; servicii 
farmaceutice; stomatologie; chirurgie; 
asistenţă medicală; clinici medicale orientale; 
servicii medicale care utilizează 
medicamente orientale; servicii de spitalizare 
pentru animale; centre de odihnă." 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 
 

6 Marcă naţională 
 

 
 

046445 
27.07.2020 

 
SÎRBU Ludmila, 

MD 

PARK 
SOUNG HO, 

KR 

23.06.2021 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

03.03.2022 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 21.05.2021 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate nr. 
depozit 046445 din 27.07.2020 pentru 
următoarele servicii din clasa 35: "publicitate; 
gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou - toate serviciile 
menţionate mai sus cu excepţia celor care se 
referă la produsele din clasa 03." 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 
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8 Marcă naţională 
 

FISH MARKET 
 

046395 
20.07.2020 

 
DALMORS-

GRUP S.R.L., 
MD 

DALMORS-
GRUP S.R.L., 

MD 

06.12.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

03.03.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 05.10.2021. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 

7 Marcă naţională 
 

 
 

046221 
24.06.2020 

 
BEZNOS 

Ruslan, MD 

ORHEI-VIT 
S.R.L., MD 

22.07.2021 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

03.03.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 26.05.2021. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 

9 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1546261 
22.06.2020 

 
SC PHOENIXY 

SRL, RO 

SC 
PHOENIXY 

SRL, RO 

10.12.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

03.03.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 19.11.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - Judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Eugeniu Rusu 
 


