Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii
în iunie 2010
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

Contestatar

Data
depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

3
Kaufland
Warenhand
e GmbH&
Co. KG, DE

4
16.02.2010
împotriva
înregistrării
mărcii

5
29.06.2010

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2009.11.25.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci,
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea
procedurilor ulterioare.

VOYTOVY
CH
Stanislav,
UA

08.04.2010
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a
cererii de
înregistrare
a mărcii

29.06.2010

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se anulează Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2010.02.04 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru toate
produsele revendicate în cerere din clasele 01 şi
29.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci,
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea
procedurilor ulterioare.

Penta Hotel
Holdings
Ltd., VG

30.09.2009
împotriva
înregistrării
mărcii

29.06.2010

1. Se acceptă parţial revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.04.09.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci,
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea
procedurilor ulterioare.

ADRIANO
CELENTAN
O, IT

30.11.2009
împotriva
înregistrării
mărcii

29.06.2010

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se respinge cererea de înregistrare a mărcii
combinate "ЧЕЛЕНТАНО PIZZA CELENTANO"
nr. depozit 020523 pe numele solicitantului
ZARKHIN Mark Grigorovich, UA.
3. Se restituie taxa achitată pentru eliberarea
certificatului de înregistrare a mărcii.
4. Se transmite dosarul în arhivă.

ELECTRO
MOTORSERVICE
S.R.L., MD

19.03.2010
împotriva
deciziei de
respingere
totală a
cererii de
înregistrare
a mărcii

29.06.2010

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se anulează Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2010.02.10 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere din
clasa 35.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci,
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea
procedurilor ulterioare.

Nr. şi data depozitului/
Nr. titlului de protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă internaţională

IR 972 075
25.04.2008

2

DILER GIDA
MADDELERI INŞAAT
TURIZM
TICARET LIMITED
ŞIRKETI, TR
Marcă internaţională

IR 966 371
26.03.2008

3

VOYTOVYCH Stanislav,
UA
Marcă naţională

025179
30.03.2009
CHIROŞCA Nicolai, MD
4

Marcă naţională

020523
27.12.2006
ZARKHIN Mark
Grigorovich, UA
5

Marcă naţională

023314
17.04.2008
ELECTROMOTORSERVICE S.R.L., MD

6

Marcă naţională

SOLDI
S.R.L., MD

22.02.2010
împotriva
Deciziei de
retragere a
cererii de
înregistrare
a mărcii

29.06.2010

BLANARI
Vadim, MD

15.03.2010
împotriva
deciziei de
respingere
totală a
cererii de
înregistrare
a mărcii

30.06.2010

RusnacMoldAqua
S.R.L., MD

15.03.2010
împotriva
înregistrării
mărcii

30.06.2010

AROMA
S.A., MD

28.12.2009
privind
repunerea în
drepturi

30.06.2010

022721
22.01.2008
SOLDI S.R.L., MD

7

Marcă naţională

024099
13.08.2008
BLANARI Vadim, MD
8

Marcă naţională

025501
18.06.2009
TRIFANIUC Evghenii,
MD
9

Marcă naţională

008621
28.04.1999
8281
AROMA S.A., MD

1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 022721 din 2008.01.22.
2. Se anulează Decizia de retragere din
2009.12.23.
3. În termen de pînă la o lună de la data primirii
prezentei hotărîri, solicitantul va achita taxa
pentru repunerea în drepturi - 100 Euro (p.78 din
Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii
intelectuale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului
nr. 774 din 13.08.1997), taxa pentru înregistrarea
şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii
în cuantum de 250 Euro (p.40 din Hotărîrea
menţionată) şi taxa neplătită în termenul prevăzut
- 125 Euro (art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind
protecţia mărcilor), în total - 475 Euro.
4. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci,
Modele şi Desene Industriale pentru continuarea
procedurilor ulterioare.
Notă: Pentru taxele menţionate din p. 40 şi art. 84
pot fi aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale
dreptul său pînă la data plăţii şi este o
întreprindere care întruneşte criteriile stabilite în
art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie
2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor
mici şi mijlocii.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se anulează Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2010.01.15 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor revendicate în cerere din
clasa 33.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci,
Modele şi Desene Industriale pentru perfectarea
procedurilor ulterioare.
1. Se acceptă parţial revendicarea contestatarului.
2. Se anulează parţial Decizia Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale din
2010.02.15, cu referire la clasa 32 şi se menţine
în vigoare înregistrarea mărcii solicitate nr.
depozit 025501 pentru toate serviciile din clasa
35.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci,
Modele şi Desene Industriale pentru continuarea
procedurilor
1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 8281 şi
se reia procedura de reînnoire.
2. În termen de pînă la o lună de la emiterea
prezentei hotărîri, titularul va achita taxa pentru
repunerea în drepturi - 100 Euro (p.78 din Taxele
pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 774 din
13.08.1997), taxa pentru reînnoirea valabilităţii
certificatului de înregistrare a mărcii pe o perioadă
de 10 ani pentru o clasă de produse şi servicii 250 Euro (p.41 din Hotărîrea menţionată) şi taxa
de 50 % din cuantumul taxei pentru reînnoire 125 Euro pentru acordarea unei perioade de
graţie de 6 luni pentru reînnoirea valabilităţii
certificatului de înregistrare a unei mărci
individuale (p. 42 din Hotărîrea menţionată), total
- 475 Euro.
Notă: Pentru taxele menţionate din p. 41, 42 pot
fi aplicate scutiri (50 %), dacă solicitantul, nu a
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale
dreptul său pînă la data plăţii şi este o
întreprindere care întruneste criteriile stabilite în
art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie
2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor
mici şi mijlocii.

10

Marcă naţională

AROMA
S.A., MD

28.12.2009
privind
repunerea în
drepturi

30.06.2010

AROMA
S.A., MD

21.12.2009
privind
repunerea în
drepturi

30.06.2010

008367
21.01.1999
7614
AROMA S.A., MD

11

Marcă naţională

008366
21.01.1999
7005
AROMA S.A., MD

1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 7614 şi
se reia procedura de reînnoire.
2. În termen de pînă la o lună de la emiterea
prezentei hotărîri, titularul va achita taxa pentru
repunerea în drepturi - 100 Euro (p.78 din Taxele
pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 774 din
13.08.1997), taxa pentru reînnoirea valabilităţii
certificatului de înregistrare a mărcii pe o perioadă
de 10 ani pentru o clasă de produse şi servicii 250 Euro (p.41 din Hotărîrea menţionată) şi taxa
de 50 % din cuantumul taxei pentru reînnoire 125 Euro pentru acordarea unei perioade de
graţie de 6 luni pentru reînnoirea valabilităţii
certificatului de înregistrare a unei mărci
individuale (p. 42 din Hotărîrea menţionată), total
- 475 Euro.
Notă: Pentru taxele menţionate din p. 41, 42 pot
fi aplicate scutiri (50 %), dacă solicitantul, nu a
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale
dreptul său pînă la data plăţii şi este o
întreprindere care întruneste criteriile stabilite în
art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie
2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor
mici şi mijlocii.
1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 7005 şi
se reia procedura de reînnoire.
2. În termen de pînă la o lună de la emiterea
prezentei hotărîri, titularul va achita taxa pentru
repunerea în drepturi - 100 Euro (p.78 din Taxele
pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 774 din
13.08.1997), taxa pentru reînnoirea valabilităţii
certificatului de înregistrare a mărcii pe o perioadă
de 10 ani pentru o clasă de produse şi servicii 250 Euro (p.41 din Hotărîrea menţionată) şi taxa
de 50 % din cuantumul taxei pentru reînnoire 125 Euro pentru acordarea unei perioade de
graţie de 6 luni pentru reînnoirea valabilităţii
certificatului de înregistrare a unei mărci
individuale (p. 42 din Hotărîrea menţionată), total
- 475 Euro.
Notă: Pentru taxele menţionate din p. 41, 42 pot
fi aplicate scutiri (50 %), dacă solicitantul, nu a
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale
dreptul său pînă la data plăţii şi este o
întreprindere care întruneste criteriile stabilite în
art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie
2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor
mici şi mijlocii.

