Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel a AGEPI în iunie 2006
Se publică următoarele date: numărul curent, numărul şi data depozitului, solicitantul sau
titularul, denumirea OPI, data depunerii şi obiectul contestaţiei, contestatarul, data examinării
contestaţiei, rezultatul examinării contestaţiei
Nr

1
1

2

Nr. şi data
depozitului

Solicitant /
Titular

Denumirea OPI

2
765013
2001.07.07

3
Gebr. Berker
GmbH&Co.,
DE

4
Berker

014609
2004.04.27

Nicolae
Chiroşca, MD

combinată
Deja-vu

Data
depunerii şi
obiectul
contestaţiei

Contestatarul

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul
examinării
contestaţiei

5
6
7
8
2006.05.25
1.
Se
respinge
2003.09.18
Tatiana
revendicarea
împotriva Naumenco,
contestatarului
înregistrării
MD
ca fiind
mărcii

2005.12.30
împotriva
Deciziei de
radiere

Nicolae
Chiroşca,
MD

neîntemeiată.
2. Se abrogă
Decizia din
2004.12.27, în
temeiul
decăderii
motivelor de
refuz a mărcii
verbale Berker
nr. 765013.
3. Se transmite
dosarul în
Departamentul
Mărci, Modele şi
Desene
Industriale pentru
finalizarea
procedurii de
înregistrare a
mărcii.
2006.06.22 1. Se
restabileşte
termenul omis
privind cererea
nr. 014609 din
2004.04.27,
care este de 4
luni.
2. Se abrogă
Decizia de
radiere din
2005.10.12.
3. În termen de
pînă la o lună
de la emiterea
prezentei
hotărîri,
solicitantul va
achita taxa
pentru
repunerea în
termenul omis
– 200 $ (pct.
77, Taxele
pentru servicii

1

3

014610
2004.04.27

Nicolae
Chiroşca, MD

combinată
Deja-vu

2005.12.30
împotriva
Deciziei de
radiere

Nicolae
Chiroşca,
MD

cu semnificaţie
juridică în
domeniul
protecţiei
obiectelor
proprietăţii
intelectuale,
aprobate prin
Hotărîrea
Guvernului
nr.774 din
13.08.1997, cu
modificarea
conform
Hotărîrii
Guvernului nr.
275 din
16.03.2006),
taxa pentru
înregistrarea şi
eliberarea
certificatului de
înregistrare –
125 $ (pct. 40,
hotărîrea
Guvernului
menţionată) şi
taxa neplătită
în termenul
prevăzut - 62,5
$ (pct. 42,
hotărîrea
Guvernului
menţionată)
,total – 387,5 $.
2006.06.22 1. Se
restabileşte
termenul omis
privind cererea
nr. 014610 din
2004.04.27,
care este de 4
luni.
2. Se abrogă
Decizia de
radiere din
2005.10.12.
3. În termen de
pînă la o lună
de la emiterea
prezentei
hotărîri,
solicitantul va
achita taxa
pentru
repunerea în
termenul omis
– 200 $ (pct.
77, Taxele
pentru servicii

2

4

014611
2004.04.27

Nicolae
Chiroşca, MD

combinată
relax-day

2006.01.04
împotriva
Deciziei de
radiere

Nicolae
Chiroşca,
MD

cu semnificaţie
juridică în
domeniul
protecţiei
obiectelor
proprietăţii
intelectuale,
aprobate prin
Hotărîrea
Guvernului
nr.774 din
13.08.1997, cu
modificarea
conform
Hotărîrii
Guvernului nr.
275 din
16.03.2006),
taxa pentru
înregistrarea şi
eliberarea
certificatului de
înregistrare –
125 $ (pct. 40,
hotărîrea
Guvernului
menţionată) şi
taxa neplătită
în termenul
prevăzut - 62,5
$ (pct. 42,
hotărîrea
Guvernului
menţionată) ,
total – 387,5 $.
2006.06.22 1. Se
restabileşte
termenul omis
privind cererea
nr. 014611 din
2004.04.27,
care este de 4
luni.
2. Se abrogă
Decizia de
radiere din
2005.10.12.
3. În termen de
pînă la o lună
de la emiterea
prezentei
hotărîri,
solicitantul va
achita taxa
pentru
repunerea în
termenul omis
– 200 $ (pct.
77, Taxele
pentru servicii

3

5

015888
2004.11.24

PINGOGRUP S.R.L.,
MD

combinată
Elefant

cu semnificaţie
juridică în
domeniul
protecţiei
obiectelor
proprietăţii
intelectuale,
aprobate prin
Hotărîrea
Guvernului
nr.774 din
13.08.1997, cu
modificarea
conform
Hotărîrii
Guvernului nr.
275 din
16.03.2006),
taxa pentru
înregistrarea şi
eliberarea
certificatului de
înregistrare –
125 $ (pct. 40,
hotărîrea
Guvernului
menţionată) şi
taxa neplătită
în termenul
prevăzut - 62,5
$ (pct. 42,
hotărîrea
Guvernului
menţionată) ,
total – 387,5 $.
2006.06.22 1. Se acceptă
2006.03.23
PINGOrevendicarea
împotriva GRUP S.R.L.,
contestatarului
Deciziei de
MD
şi se
acceptare
înregistrează
parţială a
marca
cererii de
combinată
înregistrare
Elefant pentru
a mărcii
toate serviciile
din clasele 35
şi 37, conform
solicitării.
2. Se abrogă
Decizia din
2006.01.11 de
acceptare
parţială a
cererii de
înregistrare a
mărcii.
3. Se transmite
dosarul în
Departamentul
Mărci, Modele
şi Desene

4

6

015507
2004.09.30

2005.09.01

GHIADA
S.R.L., MD

împotriva
înregistrării
mărcii

tridimensională
PETROVSKAI
A

7

015866
2004.12.09

2005.12.30

Franzeluţa S.A.,
Combinatul de
Panificaţie din
Chişinău, MD

împotriva
înregistrăr
ii mărcii

DACIA

Preşedintele Comisiei de Apel

Industriale
pentru
perfectarea
procedurilor
ulterioare.
Diageo North 2006.06.22 1. Se respinge
revendicarea
America, Inc.,
contestatarului.
corporaţie din
2. Se menţine
statul
în
vigoare
Connecticut,
Decizia din
US
2006.03.22 de
înregistrare a
mărcii
tridimensionale
PETROVSKAI
A.
3. Se transmite
dosarul în
Departamentul
Mărci, Modele
şi Desene
Industriale
pentru
perfectarea
procedurilor
ulterioare.
AUTOMOBIL 2006.06.22 1. Se respinge
E DACIA S.A.,
revendicarea
RO
contestatarului.
2. Se menţine
în vigoare
Decizia din
2006.04.28 de
înregistrare a
mărcii verbale
DACIA.
3. Se transmite
dosarul în
Departamentul
Mărci, Modele
şi Desene
Industriale
pentru
perfectarea
procedurilor
ulterioare.

Ion Daniliuc

5

