Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii
în luna iunie 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

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei/
pronunțării
hotărârii

Rezultatul examinării contestaţiei

3
DOCIPALOV
Mihail, MD

4
23.02.2022
privind
repunerea în
dreptul de a
reînnoi marca

5
13.06.2022

MANOLII
S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD

10.02.2022
privind
repunerea în
dreptul de a
reînnoi marca

13.06.2022

6
1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr.
22811 şi se reia procedura de reînnoire.
2. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, titularul 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 şi pentru
fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind
1 - 50 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
150 Euro (pct. 6 din Note ale Hotărârii
Guvernului nr. 774/1997), total - 450 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.
1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr.
23385 şi se reia procedura de reînnoire.
2. În termen de până la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, titularul 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 şi pentru
fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind
1 - 50 Euro (2x50=100 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 175 Euro (pct. 6 din Note
ale Hotărârii Guvernului nr. 774/1997), total 525 Euro.
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi
design industrial pentru continuarea
procedurilor.
4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională

Nr. certificat
22811
029577
22.07.2011
DOCIPALOV
Mihail, MD

2

Marcă naţională

Nr. certificat
23385
029293
27.05.2011
MANOLII S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD

Executoare:
Bodarev Luminiţa

3

Marcă naţională

PEMAFAMILIA
S.R.L., MD

29.04.2022
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

13.06.2022

MEG
Weißenfels
GmbH & Co.
KG, DE

22.04.2022
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

13.06.2022

TERAPIA
S.A., RO

21.04.2022
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

13.06.2022

047945
14.04.2021
PEMA-FAMILIA
S.R.L., MD

4

Marcă
internaţională

IR 1539827
13.02.2020
MEG Weißenfels
GmbH & Co. KG,
DE

5

Marcă
internaţională
FARINGOSEPT
RAPID
IR 1566704
26.10.2020
TERAPIA S.A.,
RO

Executoare:
Bodarev Luminiţa

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.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 28.03.2022 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
totalitatea serviciilor revendicate în cerere
din clasa 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.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului,
în temeiul scrisorii de acord prezentate.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 15.04.2022 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
totalitatea produselor şi serviciilor
revendicate în cerere din clasele 16, 20, 22,
32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43 conform
Clasificării internaţionale a produselor şi
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementului verbal „Produktion”, cu excepţia
executării grafice deosebite.
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.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 04.03.2022 şi se
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru
următoarele produse din clasa 05: „produse
farmaceutice sub formă de fiole injectabile,
tablete şi drajeuri şi orice alte forme
farmaceutice, destinate prevenirii şi
tratamentului afecţiunilor oro-faringiene;
preparate veterinare; suplimente nutritive şi
alimentare; substanţe dietetice pentru uz
medical, alimente pentru bebeluşi; materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară;
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare; fungicide, erbicide” conform
Clasificării internaţionale a produselor şi
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra
elementului verbal „RAPID”.
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.

6

Marcă naţională

DIVIRICEAN
Sanda, MD

09.09.2021
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

16.06.2022

FLOAREA
SOARELUI
S.A., MD

01.03.2021
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

16.06.2022

ROOFART
S.R.L.,
ÎNTREPRIND
ERE MIXTĂ,
MD

05.04.2021
împotriva
hotărârii de
respingere în
parte a
desenelor şi
modelelor
industriale

16.06.2022

045608
14.02.2020
DIVIRICEAN
Sanda, MD
7

Marcă naţională

045145
08.11.2019
FLOAREA
SOARELUI S.A.,
MD

8

Desene si
modele
industriale
Materiale de
construcţie
profilate
f 2019 0096
13.12.2019

Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data
notificării integrale a acesteia.
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei
mărci şi design industrial din 10.06.2021.
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.
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi
design industrial din 28.12.2020 şi se
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru
produsele „uleiuri şi grăsimi de uz alimentar”
din clasa 29 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.
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei
mărci şi design industrial din 29.01.2021.
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.

ROOFART
S.R.L.,
ÎNTREPRINDERE

MIXTĂ, MD

Preşedintele Comisiei de contestaţii

Executoare:
Bodarev Luminiţa

Eugeniu Rusu

