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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii  
în luna mai 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 
 

 
 

047545 
19.02.2021 

 
EURODIVIN 
S.R.L., MD 

EURODIVIN 
S.R.L., MD 

14.02.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 18.01.2022 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 21, 33 conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor în 
scopul înregistrării mărcilor (CIPS). Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra tuturor 
elementelor verbale, cu excepția executării 
grafice deosebite, pentru produsele din 
clasele 21, 33 conform CIPS, precum și 
asupra formei buteliei pentru produsele din 
clasa 21 conform CIPS. 
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. 

2 Marcă naţională 
 

 
 

046252 
29.06.2020 

 
FENIXIMPEX 

S.R.L., MD 

FENIXIMPEX 
S.R.L., MD 

29.09.2021 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii cu 
excluderea de la 

protecţie 
exclusivă a 
elementului  

verbal 
 

05.05.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 30.07.2021.  
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. 

3 Marcă naţională 

 
 

047082 
 

13.11.2020 
 

E. & J. Gallo 
Winery, 

corporaţie din 
statul California, 

US 

E. & J. Gallo 
Winery, 

corporaţie din 
statul 

California, US 

25.01.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 25.11.2021. 
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. 

4 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1554272 
03.09.2020 

FARCOM 
A.E., GR 

21.02.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 24.12.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa  03 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
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FARCOM A.E., 

GR 

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. 

5 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1537539 
25.02.2020 

 
F. Smit Holding 

B.V., NL 

F. Smit 
Holding B.V., 

NL 

18.02.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.12.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse: "software pentru jocuri; 
aplicaţii mobile; ochelari; ochelari de soare; 
căţti de protecţie; încălţăminte de protecţie; 
îmbrăcăminte de protecţie" din clasa 09 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor (CIPS), "piese de mobilier, cu 
excepţia scaunelor; huse modelate pentru 
mobilier; acoperiri montate pentru mobilier" 
din clasa 20 conform CIPS, "articole şi 
echipamente de sport; aparate pentru jocuri 
video, cu excepţia scaunelor de joc" din 
clasa 28 conform CIPS.  
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 

 
JULEP 

 
IR 1556560 
27.12.2019 

 
International 

Fruit Genetics, 
LLC, US 

International 
Fruit Genetics, 

LLC, US 

16.02.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 16.12.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse: "fructe şi legume 
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, gemuri şi 
compoturi; toate produsele menţionate 
fabricate din struguri sau cu adaos de 
struguri" din clasa 29 conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor în 
scopul înregistrării mărcilor (CIPS), "produse 
de cofetărie, îngheţată, sorbeturi şi alte 
îngheţate comestibile, mirodenii, 
condimente, sosuri şi alte condimente; toate 
produsele menţionate fabricate din struguri 
sau cu adaos de struguri" din clasa 30 
conform CIPS, "fructe proaspete; viţă de vie, 
plante şi materiale de înmulţire a plantelor" 
din clasa 31 conform CIPS, "băuturi 
nealcoolice fabricate din struguri sau cu 
adaos de struguri" din clasa 32 conform 
CIPS. 
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 și 
modele 

 
Canapele 

extensibile 
 

f 2019 0060 
21.08.2019 

 

CONFORT 
S.R.L., FIRMĂ 

DE 
PRODUCŢIE 
ŞI COMERŢ, 

MD 

26.08.2020 
împotriva 

înregistrării 
desenelor și 
modelelor 
industriale 

05.05.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se  menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei 
mărci şi design industrial din 17.06.2020. 
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. 
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VIALDAR-MOB 
S.R.L., MD 

Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 

8 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1525359 
02.03.2020 

 
N.V. Organon, 

NL 

N.V. Organon, 
NL 

25.01.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 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 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele şi serviciile revendicate în cerere 
din clasele 05, 09, 10, 42, 44 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. 

9 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1525238 
02.03.2020 

 
N.V. Organon, 

NL 

N.V. Organon, 
NL 

25.01.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

05.05.2022 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 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele şi serviciile revendicate în cerere 
din clasele 05, 09, 10, 42, 44 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. 

10 Marcă naţională 
 

 
 

047173 
02.12.2020 

 
TELEAGA 
Sergiu, MD 

TELEAGA 
Sergiu, MD 

11.03.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

07.06.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 06.01.2022 şi se 
înregistrează marca solicitată pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 41, 43 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. 

11 Marcă naţională 
 

 
047103 

16.11.2020 
 

PETROV 
Serghei, MD 

AUTOPOINT 
S.R.L., MD 

23.03.2022 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

07.06.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 24.02.2022. 
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 naţională 
 

 
 

041561 
22.11.2017 

 
ROMANIUC 

LARISA, 
întreprindere 

individuală, MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

27.09.2019 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

07.06.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 28.08.2019. 
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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13 Marcă naţională 
 

 
 

041562 
22.11.2017 

 
ROMANIUC 

LARISA, 
întreprindere 

individuală, MD 

CALMÎC 
Vitalie, MD 

27.09.2019 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

07.06.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 28.08.2019. 
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. 

14 Marcă 
internaţională 

 
TIME TO ROLL 

 
IR 1558779 
20.09.2020 

 
OXYGENTRACK 

LLC, US 

OXYGENTRACK 
LLC, US 

01.03.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

07.06.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.12.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa  09 
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. 

15 Marcă 
internaţională 

 
FRUIT-TELLA 
GOOD FOR 

YOU 
 

IR 1457305 
05.02.2019 

 
Perfetti Van 

Melle Benelux 
B.V., NL 

Perfetti Van 
Melle Benelux 

B.V., NL 

24.03.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

07.06.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 21.01.2022 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 29 
conform Clasificării internaţionale a 
produselor şi serviciilor în scopul înregistrării 
mărcilor (CIPS) şi pentru produsele din clasa 
30, cu excepţia: "produse de patiserie, 
cacao, zahăr" conform CIPS.  
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. 

16 Marcă 
internaţională 

 
TIME TO WALK 

 
IR 1558855 
20.09.2020 

 
OXYGENTRACK 

LLC, US 

OXYGENTRACK 
LLC, US 

01.03.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

07.06.2022 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.12.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 09, 
cu excepţia: "software; aparate pentru 
măsurarea distanţelor; aparate pentru 
înregistrarea distanţelor; pedometre; 
dispozitive periferice pentru calculatoare" 
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. 

 

Preşedintele Comisiei de contestaţii                                          Eugeniu Rusu 
 


