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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel a AGEPI în mai 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 
contestaţie

i 

Rezultatul examinării 
contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 014169 

2004.02.05 
 

OTKRYTOE 
AKTSIONER
NOE 
OBSCHTCHE
STVO 
„PIVOVAREN
NAYA 
KOMPANIA” 
BALTIKA, RU 
 

ЛЕНИНГРА
ДСКОЕ 

2004.12.30 
împotriva 
respingerii 
înregistrării 

mărcii 
„ЛЕНИНГРА
ДСКОЕ”  

OTKRYTOE 
AKTSIONER
NOE 
OBSCHTCHE
STVO 
„PIVOVAREN
NAYA 
KOMPANIA” 
BALTIKA, RU 
 

2005.05.03 Se respinge 

revendicarea 

contestatarului ca 

fiind neîntemeiată. 

Se menţine în vigoare 
decizia din 
2004.12.09 privind 
respingerea cererii 
de înregistrare a 
mărcii, emisă de 
Departamentul 
Mărci şi Modele 
Industriale.  

Dosarul se transmite 
în Arhivă.  

2 014360 
2004.03.04 
 

 

R&A 
Bailey&Co, IE 

 

Combinată 
BAILEYS 

2005.01.11 
împotriva 
deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

combinate 

R&A 
Bailey&Co, IE 

 

2005.05.03 Se menţine în 
vigoare decizia din 
2005.02.07, emisă 
de Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale, 
cu limitarea 
produselor din 
clasa 33 la: băuturi 
alcoolice şi anume 
lichioruri, luînd în 
consideraţie 
răspunsul 
solicitantului din 
2005.04.12.  
Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 

3 803678 
2003.04.30 
 
 

 

ZAO Grupa 
Predpriyatii 
„OST”, RU 

tridimensională 2005.02.18 
împotriva 

respingerii 
înregistrării 

mărcii 
tridimensionale 

ZAO Grupa 
Predpriyatii 
„OST”, RU 

2005.05.03 Se acceptă 
înregistrarea mărcii 
în baza Scrisorii de 
Acord din 
2005.01.20, 
eliberată de 
Pekarev V.I., 
titularul 
certificatului de 
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înregistrare a 
modelului şi 
desenului industrial 
nr. 169 din 
1998.07.27. 

Se abrogă decizia din 
2004.11.12 privind 
respingerea 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 f 2004 0019 

2004.02.17 
 

 

SOCIETE 
AUTONOMO 

DE 
VERRERIES, 

FR 

butelii 2005.02.17 
împotriva 

înregistrării 
parţiale a 
modelului 
industrial 

SOCIETE 
AUTONOMO 

DE 
VERRERIES, 

FR 

2005.05.03 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată. 
Se menţine în 
vigoare Hotărîrea 
nr. 792 din 
2004.11.18 de 
înregistrare în parte 
a desenelor şi 
modelelor 
industriale, emisă 
de Departamentul 
Mărci şi Modele 
Industriale. 

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

5 R213635 
2002.12.26 
 
 

SOCIETE DES 
PRODUIS 
NESTLE S.A., 
CH 

 

CLASSIC 
 

2004.09.30 
împotriva 
deciziei de 
respingere a 
înregistrării 

mărcii 
„CLASSIC”  
 

SOCIETE DES 
PRODUIS 
NESTLE S.A., 
CH 

 

2005.05.05 Se respinge 

revendicarea 

contestatarului ca 

fiind neîntemeiată. 

Se menţine în 

vigoare decizia din 

2004.04.21 privind 

respingerea 

înregistrării mărcii, 

emisă de 
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Departamentul 

Mărci şi Modele 

Industriale. 

Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare.  

6 013719 
2003.10.10 

 
 

„Reckitt & 
Colman 
(Overseas) 
Limited 
Dansom Lane, 
GB 

 

VEET. 
Безлезвийный 

Станок 

2005.01.10 
împotriva 
disclamării 
cuvintelor 

„Безлезвийный 
Станок”  

„Reckitt & 
Colman 
(Overseas) 
Limited 
Dansom Lane, 
GB 

 

2005.05.05 Se menţine în vigoare 
decizia din 
2005.03.14 privind 
înregistrarea mărcii 
conform cererii 
depuse, cu limitarea 
produselor din clasa 
08 la „spatule 
cosmetice 
comercializate în 
asortiment cu 
preparatele 
depilatoare”, 
indicate în  
scrisoarea nr. 1667 
din 2005.04.15   şi 
cu excluderea 
disclamării părţii 
verbale 
„Безлезвийный 
Станок”. 

Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 

7 013720 
2003.10.10 

 
 

„Reckitt & 
Colman 
(Overseas) 
Limited 
Dansom Lane, 
GB 

 

Безлезвийный 
Станок 

2005.01.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere a 
înregistrării 

mărcii 
„Безлезвийный 

Станок”  

„Reckitt & 
Colman 
(Overseas) 
Limited 
Dansom Lane, 
GB 

 

2005.05.05 Se acceptă 

înregistrarea mărcii 

în temeiul 

revendicărilor 

contestatarului, cu 

limitarea 

produselor din 

clasa 08 la „spatule 

cosmetice 

comercializate în 

asortiment cu 

preparatele 

depilatoare”, 
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indicate în 

scrisoarea nr. 1667 

din 2005.04.15. 

Se abrogă decizia din 
2004.09.30 privind 
respingerea 
înregistrării mărcii, 
emisă de 
Departamentul 
Mărci şi Modele 
Industriale. 

Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 

8 014024 
2004.01.06 

 
 

„Asconi”  SRL, 
MD 

 

БЕЛАЯ 
ЛИЛИЯ 

 

2004.12.28 
împotriva 
respingerii 
înregistrării 

mărcii 
„БЕЛАЯ 
ЛИЛИЯ”  

„Asconi”  SRL, 
MD 

 

2005.05.05 Se menţine în vigoare 
decizia din 
2004.10.26 privind 
respingerea 
înregistrării mărcii, 
emisă de 
Departamentul 
Mărci şi Modele 
Industriale. 

Se transmite dosarul 
în Arhivă. 

9 012160 
2002.10.03 

 
 

Hendrix Bail 
S.A., MD 

 

КАРАПУЗ 2005.01.10 
împotriva 
acordării 
protecţiei 

desemnării 
„КАРАПУЗ” 

ARVO COM 
S.A., MD 

 

2005.05.05 Se respinge 

revendicarea 

contestatarului ca 

fiind neîntemeiată. 

Se menţine în vigoare 
decizia din 
2004.11.26, emisă 
de Departamentul 
Mărci şi Modele 
Industriale. 

Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 

10 u 2003 0033 
2003.12.02 

Socolov 
Valeriu, MD 

Cazan de 
încălzit apă 

2004.12.10 
împotriva 

înregistrării 
modelului de 

utilitate 
conform 
cererii nr.     

u 2003 0033 
din 

2003.12.02 

Socolov 
Valeriu, MD 

2005.05.05 Se abrogă hotărîrea 
nr. 3621 din 
2003.10.01 privind 
respingerea cererii 
de brevet de 
invenţie nr. depozit  
a 2001 0337 din 
2001.10.16. 

Se transmite dosarul 
în Departamentul 
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Invenţii, Soiuri de 
Plante şi Modele de 
Utilitate pentru 
reexaminarea, de 
către alt examinator, 
a cererii de brevet  
de invenţie nr. 
depozit   a 2001 
0337 din 
2001.10.16. 
Se suspendă 
examinarea cererii 
de înregistrare a 
modelului de 
utilitate                  
nr. u 2003 0033 din 
2003.12.02 pînă la 
emiterea hotărîrii 
definitive privind 
cererea de brevet 
de invenţie nr. 
depozit  a 2001 
0337 din 
2001.10.16. 

 
11 012270 

2002.12.16 
 

„Universal 
Farm” S.R.L., 

MD 

UNIFAST 2004.12.10 
împotriva 
deciziei de 

radiere 

„Universal 
Farm” S.R.L., 

MD 

2005.05.25 Se restabileşte 
termenul omis 
privind cererea nr. 
012270 din 
2002.12.16, care 
este de 8 luni.  
Se abrogă decizia 
de radiere din 
2004.11.09. 
În termen de pînă la 
o lună de la 
emiterea prezentei 
hotărîri, solicitantul 
va achita taxa 
pentru repunerea în 
termenul omis - 
144 lei (pct. 33, 
anexa 2 la 
Regulamentul 
privind aplicarea 
taxelor pentru 
servicii în domeniul 
protecţiei 
obiectelor de 
proprietate 
industrială, aprobat 
prin ordinul 
Directorului 
General nr. 80 din 
1997.08.28), taxa 
pentru înregistrarea 
şi eliberarea 
certificatului de 
înregistrare - 900 
lei (pct. 14, anexa 1 
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la Regulamentul 
menţionat) şi taxa 
neplătită în 
termenul prevăzut -  
450 lei (pct. 9 din 
Regulament), total 
- 1494 lei. 
  

 
12 012353 

2002.11.07 
„CRAMA 
DOMNEASCĂ”  
SRL, MD 

figurativă 2004.12.21 
împotriva 
deciziei de 

radiere 

„CRAMA 
DOMNEASCĂ”  
SRL, MD 

2005.05.25 Se restabileşte 
termenul omis 
privind cererea nr. 
012353 din 
2002.11.07, care 
este de 7 luni.  
Se abrogă decizia 
de radiere din 
2004.11.02. 
În termen de pînă la 
o lună de la 
emiterea prezentei 
hotărîri, solicitantul 
va achita taxa 
pentru repunerea în 
termenul omis - 
126 lei (pct. 33, 
anexa 2 la 
Regulamentul 
privind aplicarea 
taxelor pentru 
servicii în domeniul 
protecţiei 
obiectelor de 
proprietate 
industrială, aprobat 
prin ordinul 
Directorului 
General nr. 80 din 
1997.08.28), taxa 
pentru înregistrarea 
şi eliberarea 
certificatului de 
înregistrare - 900 
lei (pct. 14, anexa 1 
la Regulamentul 
menţionat) şi taxa 
neplătită în 
termenul prevăzut -  
450 lei (pct. 9 al 
Regulamentului 
respectiv), total - 
1476 lei. 

 
13 012351 

2002.11.07 
 

„CRAMA 
DOMNEASCĂ”  
SRL, MD 

SANGVIN 2004.12.21 
împotriva 
deciziei de 

radiere 

„CRAMA 
DOMNEASCĂ”  
SRL, MD 

2005.05.25 Se restabileşte 
termenul omis 
privind cererea nr. 
012351 din 
2002.11.07 care 
este de 6 luni 
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Se abrogă decizia 
de radiere din 
2004.11.02. 
În termen de pînă la 
o lună de la 
emiterea prezentei 
hotărîri, solicitantul 
va achita taxa 
pentru repunerea în 
termenul omis - 
108 lei (pct. 33, 
anexa 2 la 
Regulamentul 
privind aplicarea 
taxelor pentru 
servicii în domeniul 
protecţiei 
obiectelor de 
proprietate 
industrială, aprobat 
prin ordinul 
Directorului 
General nr. 80 din 
1997.08.28), taxa 
pentru înregistrarea 
şi eliberarea 
certificatului de 
înregistrare - 900 
lei (pct. 14, anexa 1 
la Regulamentul 
menţionat) şi taxa 
neplătită în 
termenul prevăzut -  
450 lei (pct. 9 din 
Regulament), total 
- 1458 lei. 

 

14 013031 
2003.06.06 

 

Constantin 
Stratan, MD 

STRATAN 2004.12.21 
împotriva 
deciziei de 

radiere 

Constantin 
Stratan, MD  

2005.05.25 Se restabileşte 
termenul omis 
privind cererea nr. 
013031 din 
2003.06.06, care 
este de 6 luni.  
Se abrogă decizia 
de radiere din 
2004.12.06. 
În termen de pînă la 
o lună de la 
emiterea prezentei 
hotărîri, solicitantul 
va achita taxa 
pentru repunerea în 
termenul omis - 
108 lei (pct. 33, 
anexa 2 la 
Regulamentul 
privind aplicarea 
taxelor pentru 
servicii în domeniul 
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protecţiei 
obiectelor de 
proprietate 
industrială, aprobat 
prin ordinul 
Directorului 
General nr. 80 din 
1997.08.28), taxa 
pentru înregistrarea 
şi eliberarea 
certificatului de 
înregistrare - 900 
lei (pct. 14, anexa 1 
la Regulamentul 
menţionat) şi taxa 
neplătită în 
termenul prevăzut -  
450 lei (pct. 9 din 
Regulament), total 
- 1458 lei. 

 

15 013078 
2003.06.09 
 

 

„MIGDAL-P” 
S.A., MD 

 

tridimensională 2005.04.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

tridimensionale 

„MIGDAL-P” 
S.A., MD 

 

2005.05.25 Se acceptă 
înregistrarea mărcii 
nr. depozit 013078 
din 2003.06.09 în 
baza Scrisorii de 
Acord eliberată de 
„LĂPUŞNA-VIN” 
S.R.L., MD la data 
de 2005.04.04. 
Se abrogă decizia 
din 2004.12.14 
privind respingerea 
cererii de 
înregistrare a 
mărcii. 
 Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 
 

16 015762 
2004.11.24 

 
 

„PLATEAU 
DU VIN” 
S.R.L., MD 

СТАРОЕ     
АББАТСТВО 

2005.03.04 
împotriva 
deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

„PLATEAU 
DU VIN” 
S.R.L., MD 

2005.05.25 Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului. 
Se abrogă decizia 
din 2005.02.09 
privind acceptarea 
parţială a cererii de 
înregistrare a 
mărcii. 
Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
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Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 

17 014268 
2004.03.03 

 
 
 
 

Întreprinderea 
mixtă 
„Eurogrup-
XXI” S.R.L., 
MD 
 

СЕДОЙ 
МЕЛЬНИК 

2005.03.11 
privind 
anularea 

înregistrării 
mărcii 
verbale        

ÎM EFES 
VITANTA 
MOLDOVA 
BREWERY 
S.A., MD 
 

2005.05.25 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată. 
Se transmite 
dosarul în Arhivă. 

18 014298 
2004.03.03 

 
 

Ivanţov Eugen V., 
MD 

БАЛЬЗАМ 
ЛЮБВИ 

2005.03.01 
împotriva 
deciziei de 
înregistrare 
parţială a 

mărcii 
„БАЛЬЗАМ 
ЛЮБВИ” 

Ivanţov Eugen V., 
MD 

2005.05.25  Se acceptă 
înregistrarea mărcii 
nr. depozit 014298 
din 2004.03.03 în 
temeiul deciziei din 
2005.01.12 de 
acceptare parţială a 
cererii de 
înregistrare a 
mărcii, fără 
limitarea la 
produsul din clasa 
33: balsamuri. 
 Se remite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 

19 007829 
1998.05.26 

 
 
 

„TERAS-
SERVICE” 
S.R.L., MD 
 

figurativă 2005.04.27 
împotriva 
deciziei de 

radiere 

„TERAS-
SERVICE” 
S.R.L., MD 
 

2005.05.26 Se restabileşte 
procedura de 
examinare a cererii.  
Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru efectuarea 
procedurilor 
ulterioare. 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
va prezenta raportul 
de documentare, în 
baza căruia 
Comisia de Apel va 
lua Hotărîrea 
definitivă de 
restabilire a 
termenului.  
 

20 012239 
2002.12.19 

 
 
 

„ALIAN ŢA-
VIN” S.R.L., 
MD 
 

АДМИРАЛ
ТЕЙСКОЕ 

2005.03.16 
împotriva 
deciziei de 
respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

„ALIAN ŢA-
VIN” S.R.L., 
MD 
 

2005.05.26 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată. 
Se menţine în 
vigoare decizia din 
2004.02.17 privind 
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„АДМИРАЛ
ТЕЙСКОЕ”  

respingerea cererii 
de înregistrare a 
mărcii. 
Se transmite 
dosarul în Arhivă. 
 

21 f 2004 0109 
2004.07.09 

 
 

Întreprindere 
Mixtă „ANA 
KILAN 
COSMETICE” 
S.R.L., MD 
 

BUTOAIE 2005.04.04 
împotriva 
hotărîrii      

nr. 847 din 
2005.03.22 

privind 
respingerea 
cererii de 

înregistrare a 
desenului şi 
modelului 
industrial 

Întreprindere 
Mixtă „ANA 
KILAN 
COSMETICE” 
S.R.L., MD 
 

2005.05.26 Se consideră 
neîntemeiat 
motivul de refuz al 
cererii de 
înregistrare a 
desenului şi 
modelului 
industrial cu nr. 
depozitului             
f 2004 0109 din 
2004.07.09.  
Se abrogă hotărîrea 
nr. 847 din 
2005.03.22 privind 
respingerea cererii 
de înregistrare a 
desenului şi 
modelului 
industrial, emisă de 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale. 
Se transmite 
dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 
 

22 f 2004 0110 
2004.07.09 

 
 

Întreprindere 
Mixtă „ANA 
KILAN 
COSMETICE” 
S.R.L., MD 
 

BUTOAIE 2005.04.04 
împotriva 
hotărîrii      

nr. 849 din 
2005.03.21 

de respingere 
a cererii de 

înregistrare a 
desenului şi 
modelului 
industrial 

Întreprindere 
Mixtă „ANA 
KILAN 
COSMETICE” 
S.R.L., MD 
 

2005.05.26 Se consideră 
neîntemeiat 
motivul de refuz al 
cererii de 
înregistrare a 
desenului şi 
modelului 
industrial cu nr. 
depozitului f 2004 
0110 din 
2004.07.09.  
Se abrogă hotărîrea 
nr. 849 din 
2005.03.21 privind 
respingerea cererii 
de înregistrare a 
desenului şi 
modelului 
industrial, emisă de 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale. 
Se transmite 
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dosarul în 
Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 
 

 
 
Preşedintele Comisiei de Apel                                                          Ion Daniliuc  
 


