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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna iulie 2016 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 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

   
Nr. certificat 

14335  
017519 

2005.08.01  
Media Security 

S.R.L., MD 

Media 
Security S.R.L., MD 

2016.03.11 
privind repunerea în 

dreptul de a 
reînnoi marca 

2016.07.04 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
14335 şi se reia procedura de reînnoire. 2. În termen de pînă 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 - 50 Euro 
(p. 41 din Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997), precum şi taxa de 50 % din 
cuantumul taxei pentru reînnoire - 150 Euro 
pentru acordarea unei perioade de graţie de 
6 luni pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a unei mărci 
individuale (p. 42 din Hotărârea menţionată), total - 450 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor.  Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă titularul 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. 

2 Marcă naţională 

 036091 2014.11.07 
 

OMPREX S.R.L., 
MD 

OMPREX 
S.R.L., MD 

2016.02.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.07.04 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.12.30 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 35.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 

  
036740 

2015.03.13 
 

CAPITAL ACTIV 
GROUP S.R.L., 

MD 

CAPITAL 
ACTIV 

GROUP 
S.R.L., MD 

2016.05.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a mărcii 

2016.07.04 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 2016.03.10 şi se acceptă 
înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasele 35, 36. Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale „CAPITAL”, „ACTIV”, cu 
excepţia executării grafice deosebite. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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4 Marcă 
internaţională 

 TRATTORIA 
ALFREDO 

 
IR 870 913 
2005.11.09  

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.04.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2016.07.04 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.01.27. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor.  
 

5 Marcă 
internaţională 

  
IR 1215155 2014.05.29 

 
Shtauberg Olga Aleksandrovna, 

RU 

Laverana 
GmbH & Co. 

KG, DE 
2016.04.04 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.07.04 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.01.21. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea     
procedurilor.  
 

6 Marcă internaţională 
 Omega Profil 
 

IR 1204517 
2014.03.14 

 
KAESER 

KOMPRESSOREN SE, DE 

KAESER KOMPRESSO
REN SE, DE 

2015.10.20 împotriva 
deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2016.07.04 1. Se acceptă parţial revendicarea contestatarului, în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.07.27 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 07:  „Maşini şi 
aparate mecanice pentru producerea aerului 
comprimat, în vid şi debitul de aer, incluse în 
clasa 07; compresoare (maşini); suflante pentru comprimarea, evacuarea şi 
transportul gazelor; suflante; maşini de 
aspiraţie a aerului; carcase de maşini; părţi ale produselor sus-menţionate (incluse în 
clasa 07, cu excepţia motoarelor electrice 
altele decît cele pentru vehicule terestre), inclusiv unităţi centrale cu şurub de 
compresie sau unităţi de compresie cu 
piston". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

7 Marcă 
internaţională 

 Omega 
 

IR 1204518 
2014.03.14 

 KAESER 
KOMPRESSOR

EN SE, DE 

KAESER 
KOMPRESSO
REN SE, DE 

2015.10.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.07.04 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului, în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.07.27 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 07:  „Maşini şi 
aparate mecanice pentru producerea aerului comprimat, în vid şi debitul de aer, incluse în 
clasa 07; compresoare (maşini); suflante 
pentru comprimarea, evacuarea şi transportul gazelor; suflante; maşini de 
aspiraţie a aerului; carcase de maşini; părţi 
ale produselor sus-menţionate (incluse în 
clasa 07, cu excepţia motoarelor electrice 
altele decît cele pentru vehicule terestre), 
inclusiv unităţi centrale cu şurub de 
compresie sau unităţi de compresie cu 
piston". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

8 Marcă 
internaţională 

 

KAESER 
KOMPRESSO
REN SE, DE 

2015.10.20 
împotriva 

deciziei de respingere totală 
a cererii de 

2016.07.04 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului, în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.07.28 şi se 
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IR 1206480 
2014.03.14 

 
KAESER KOMPRESSOR

EN SE, DE 

înregistrare a 
mărcii 

acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 07:  „Maşini şi 
aparate mecanice pentru producerea aerului 
comprimat, în vid şi debitul de aer, incluse în 
clasa 07; compresoare (maşini); suflante pentru comprimarea, evacuarea şi 
transportul gazelor; suflante; maşini de 
aspiraţie a aerului; carcase de maşini; părţi ale produselor sus-menţionate (incluse în 
clasa 07, cu excepţia motoarelor electrice 
altele decît cele pentru vehicule terestre), inclusiv unităţi centrale cu şurub de 
compresie sau unităţi de compresie cu 
piston". 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

9 Invenţie 
internaţională 

 Instalaţie de 
tratare a apelor 
uzate ciclică, nebiologică, 

portabilă 
 

PCT/US2014/ 
030016 2014.03.15 

 
E3WATER, LLC, 

US 

E3WATER, 
LLC, US 

2016.05.12 
privind 

restabilirea drepturilor 

2016.07.04 Se restabileşte în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit PCT/US2014/030016 din 
2014.03.15. 

10 Marcă naţională 

  
037084 2015.05.25 

 
R.O. RAFAELO S.R.L., MD 

The 
SOREMARTEC 

S.A., LU 
2016.03.22 
împotriva 

înregistrării mărcii 

2016.07.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.22 şi se respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 037084 din 2015.05.25, pe numele 
solicitantului - R.O. RAFAELO S.R.L., MD. 3. Se restituie taxa achitată pentru eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 

11 Marcă 
internaţională 

 ECOLAB 
 

IR 1180255 
2013.01.18 

 
Ecolab USA Inc., 

US 

Ecolab USA 
Inc., US 

2015.09.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2016.07.05 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2015.09.02. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor.  
 

12 Marcă 
internaţională 

 IR 829 676 
2004.04.30 

 UŽDAROJI 
AKCINE 

BENDROVE "DAISENA", LT 

UŽDAROJI 
AKCINE 

BENDROVE 
"DAISENA", 

LT 

2016.04.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2016.07.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.20 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor.  
 

13 Marcă 
internaţională 

 

Zdesenko 
Andrii, UA 

2016.01.25 
împotriva deciziei de 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2016.07.05 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.10.27 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 03:  „Pânză 
îmbibată cu detergent, pentru curăţat". 
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IR 1209052 
2014.04.22 

 
Zdesenko Andrii, 

UA 

3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

14 Marcă internaţională 
 BELLEVER  

IR 1227730 
2014.07.17 

 
Egis 

Gyógyszergyár 
Zrt., HU 

Egis Gyógyszergyá
r Zrt., HU 

2016.04.06 împotriva 
deciziei de 

respingere totală a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.07.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.27 şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 05:  
„Preparate farmaceutice de uz uman pentru 
uz ginecologic." 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

15 Marcă naţională 
 MOLDREC 
 

036895 
2015.04.16 

 RECWASTE 
S.R.L., MD 

MOLDREC 
ONC, instituţie 

privată, MD 
2015.11.17 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.07.06 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.11.06 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 036895 din 2015.04.16, pe numele 
solicitantului - RECWASTE S.R.L., MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

16 Marcă naţională  
Regina 

 035041 
2014.05.05 

 
IMPERIAL UNIT 

S.R.L., MD 

IMPERIAL UNIT S.R.L., 
MD 

2015.04.22 împotriva 
deciziei de 
respingere parţială a cererii 

de înregistrare a 
mărcii 

2016.07.06 1. Se acceptă revendicarea contestatarului IMPERIAL UNIT S.R.L., MD.  
2. Se respinge revendicarea contestatarului 
Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu „Lvivska tyutyunova fabryka”, UA. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.03.09 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34. 
4. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru  înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p. 40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13). 5. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  Notă: Pentru taxa menţionată 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. 

17 Marcă naţională 
 Regina 
 035041 

2014.05.05 
 IMPERIAL UNIT 

S.R.L., MD 

Tovarystvo z 
obmezhenoyu 
vidpovidalnisty

u "Lvivska tyutyunova 
fabryka", UA 

2015.05.07 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2016.07.06 1. Se acceptă revendicarea contestatarului 
IMPERIAL UNIT S.R.L., MD.  
2. Se respinge revendicarea contestatarului 
Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu „Lvivska tyutyunova fabryka”, UA. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.03.09 şi se acceptă  
înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 34. 
4. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p. 40 din Taxele 
pentru servicii cu semnificaţie juridică în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
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intelectuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13). 
5. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  Notă: Pentru taxa menţionată 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. 

18 Marcă naţională 
 NEXT 
 

035796 2014.09.17 
 

Public Joint Stock Company 
"Otisipharm", RU 

Public Joint 
Stock 

Company 
"Otisipharm", 

RU 

2016.03.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2016.07.06 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.22 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru următoarele produse din clasa 05: 
„Suplimente alimentare biologic active”. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

19 Marcă naţională  
COROANA 

 036220 
2014.12.08 

 
EFES VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

EFES VITANTA 
MOLDOVA 
BREWERY S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

2016.04.07 împotriva 
deciziei de 

respingere totală a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.07.06 1. Se acceptă parţial revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.02.11 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 32: „Ape 
minerale şi gazoase şi alte băuturi 
nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de 
fructe; siropuri şi alte preparate pentru 
fabricarea băuturilor”. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

20 Marcă naţională 
 

CAPITALA 
 

036445 
2015.01.23  

EFES VITANTA 
MOLDOVA BREWERY S.A., 

întreprindere 
mixtă, MD 

EFES 
VITANTA 

MOLDOVA 
BREWERY 

S.A., 
întreprindere mixtă, MD 

2016.03.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a mărcii 

2016.07.06 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.01.27 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 32. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                       Svetlana Munteanu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


