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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii  
în luna martie 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 
 

 
 

046394 
20.07.2020 

 
TOP-FARM 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

TOP-FARM 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

08.09.2021 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parțială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

17.03.2022 1. Se repune în dreptul de a contesta 
solicitantul cererii de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 046394 din 20.07.2020. 
2. Încheierea poate fi atacată în instanţa de 
judecată conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 

2  Marcă naţională 
 

 
 

045283 
10.12.2019 

 
PRIVATE JOINT 

STOCK 
COMPANY 

CARLSBERG 
UKRAINE, UA 

PRIVATE 
JOINT 

STOCK 
COMPANY 

CARLSBERG 
UKRAINE, UA 

12.02.2021 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

22.03.2022 1. Se repune în dreptul de a contesta 
solicitantul cererii de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 045283 din 10.12.2019. 
2. Încheierea poate fi atacată în instanţa de 
judecată conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 

3  Marcă naţională 
 

 
 

046394 
20.07.2020 

 
TOP-FARM 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

TOP-FARM 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

08.09.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

25.03.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 08.06.2021 şi se 
înregistrează marca solicitată pentru 
următoarele produse din clasa 05: preparate 
farmaceutice pentru tratamentul anginelor 
virale şi bacteriene sub formă de spray şi 
dropsuri medicinale, preparate igienice de uz 
medical, conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4  Marcă naţională 
 

 
 

045283 
10.12.2019 

 
PRIVATE JOINT 

STOCK 
COMPANY 

CARLSBERG 
UKRAINE, UA 

PRIVATE 
JOINT 

STOCK 
COMPANY 

CARLSBERG 
UKRAINE, UA 

05.02.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

25.03.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 02.12.2020 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 32 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor. Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementului verbal "КВАС". 
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. 



Executor:  
Bodarev Luminiţa 

 

5  Marcă naţională 
 

 
 

043593 
21.12.2018 

 
SCUTARU 

Nicolae, MD 

SCUTARU 
Nicolae, MD 

28.02.2020 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

25.03.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.12.2019 şi se 
înregistrează marca solicitată pentru 
produsul din clasa 33 - vin, conform 
Clasificării internaţionale a produselor şi 
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. 
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 
 

 
 

047582 
23.02.2021 

 
BRIO TESTE 

EDUCATIONAL
E S.R.L., RO 

BRIO TESTE 
EDUCATION
ALE S.R.L., 

RO 

12.01.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

25.03.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 26.11.2021 şi se 
înregistrează marca solicitată pentru 
serviciile revendicate în cerere din clasa 41 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor. 
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. 

7  Desene si 
modele 

 
Cutie 

 
Nr. certificat 

952 
 

f 2006 0039 
27.03.2006 

 
SOCIETE DES 

PRODUITS 
NESTLE S.A., 

CH 

SOCIETE 
DES 

PRODUITS 
NESTLE S.A., 

CH 

31.01.2022 
privind 

restabilirea 
drepturilor de a 

reînnoi 
desenele și 
modelele 
industriale 

25.03.2022 1. Se restabileşte în drepturi titularul privind 
modelul industrial nr. 952 din 27.03.2006 şi 
se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
3. Încheierea poate fi atacată în instanţa de 
judecată conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 
 

8  Desene si 
modele 

 
Cutii 

 
Nr. certificat 

953 
 

f 2006 0040 
27.03.2006 

 
SOCIETE DES 

PRODUITS 
NESTLE S.A., 

CH 

SOCIETE 
DES 

PRODUITS 
NESTLE S.A., 

CH 

31.01.2022 
privind 

restabilirea 
drepturilor de a 

reînnoi 
desenele și 
modelele 
industriale 

25.03.2022 1. Se restabileşte în drepturi titularul privind 
modelele industriale nr. 953 din 27.03.2006 
şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
3. Încheierea poate fi atacată în instanţa de 
judecată conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 

9  Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1512754 
06.12.2019 

LA CAVE 
DES ROIS 

SAL, LB 

15.12.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

25.03.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 08.10.2021. 
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. 



Executor:  
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LA CAVE DES 
ROIS SAL, LB 

 

10  Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1551600 
16.07.2020 

 
Joint-stock 
company 

"Obninskorgsinte
z", RU 

Joint-stock 
company 

"Obninskorgsi
ntez", RU 

19.01.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

25.03.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 19.11.2021. 
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. 
 

11  Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1357527 
24.04.2017 

 
SAMSUNG 

ELECTRONICS 
CO., LTD., KR 

SAMSUNG 
ELECTRONIC
S CO., LTD., 

KR 

18.11.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

25.03.2022 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 24.09.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 07, 09, 11, 
42 conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor. 
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.  

12  Marcă 
internaţională 
Kvas Taras 

 

 
 

IR 1186941 
14.10.2013 

 
PRIVATE JOINT 

STOCK 
COMPANY 

CARLSBERG 
UKRAINE, UA 

PRIVATE 
JOINT 

STOCK 
COMPANY 

CARLSBERG 
UKRAINE, UA 

15.10.2019 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

25.03.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 18.07.2019 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa  32 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor. Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementelor verbale "Квас", "Kvas". 
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. 

13  Desene si 
modele 

 
Etichete 

 
f 2020 0004 
10.02.2020 

 
SPOLEM-IMPEX 

S.R.L., MD 

FORWARD 
INTERNATIO
NAL, S.R.L., 

MD 

18.03.2021 
împotriva 

înregistrării 
desenelor și 
modelelor 
industriale 

25.03.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei 
mărci şi design industrial din 29.01.2021. 
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. 

 
 

Preşedintele Comisiei de contestaţii                                          Eugeniu Rusu 
 


