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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna aprilie 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 
 

SERGIO 
 

Nr. certificat 
8844 

010200 
04.04.2001 

 
 

BABII Sergiu, 
MD 

BABII 
Eugenia, MD 

29.11.2021 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca  

04.05.2022 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. R 
8844 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
depune cererea de reînnoire a mărcii şi 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 (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 125 Euro (pct. 6 din Note 
ale Hotărârii Guvernului nr. 774/1997), total - 
375 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 
 

  
 

Nr. certificat 
8875 

010224 
02.05.2001 

 
 

BABII Sergiu, 
MD 

BABII 
Eugenia, MD 

29.11.2021 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

04.05.2022 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. R 
8875 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
depune cererea de reînnoire a mărcii şi 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 (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 125 Euro (pct. 6 din Note 
ale Hotărârii Guvernului nr. 774/1997), total - 
375 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 Râcani (mun. Chişinău, str. 
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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. 

3 Marcă naţională 
 

GRAND HALL 
 

Nr. certificat 
8043 

009590 
25.08.2000 

 
MANOLII S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

MANOLII 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

10.02.2022 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

04.05.2022 1. Se respinge cererea de repunere în 
drepturi nr. 818 din 10.02.2022.  
2. Se transmite dosarul în arhivă.  
3. Încheierea poate fi atacată în instanţa de 
contencios administrativ - judecătoria 
Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 15 zile din data 
notificării integrale a acesteia. 

4 Marcă naţională 
 

  
 

046178 
12.06.2020 

 
SÎRBU Ludmila, 

MD 

BESTWAY 
INFLATABLE

S & 
MATERIAL 
CORP., CN 

08.12.2021 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

04.05.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 13.10.2021 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 046178 din 12.06.2020, pe numele 
solicitantului SÎRBU Ludmila, MD. 
3. Se restituie taxa achitată pentru 
înregistrarea şi eliberarea certificatului de 
înregistrare a mărcii în cuantum de 125 Euro. 
4. Se transmite dosarul în arhivă.  
5. 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 
internaţională 

CANDY 
CRUNCH 

 
IR 1534140 
27.12.2019 

 
International 

Fruit Genetics, 
LLC, US 

International 
Fruit Genetics, 

LLC, US 

26.01.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

04.05.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 26.11.2021. 
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. 
 

6 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1545297A 
02.06.2020 

 
QUARTLINK 

HOLDING 
LIMITED, 
a private 

company limited, 
CY 

QUARTLINK 
HOLDING 
LIMITED, 
a private 
company 

limited, CY 

02.10.2021 
împotriva 

Declaraţiei 
Direcţiei mărci şi 
design industrial 
de respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

contractului de 
cesiune  

04.05.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Declaraţia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.07.2021 şi se 
acceptă înregistrarea contractului de cesiune 
a drepturilor asupra mărcii pentru produsele 
din clasa 30: maioneză; sos de maioneză; 
toate produsele revendicate provenite din 
Moscova. 
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 

 


