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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii  
în luna august 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 
pronunțării 
hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă naţională 

 

 
 

046607 
20.08.2020 

 
COROBCA Ion, 

MD 

TikTok 
Information 

Technologies 
UK Limited, 

GB 

15.04.2022 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

05.08.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 18.03.2022 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 046607 din 20.08.2020, pe numele 
solicitantului COROBCA Ion, MD. 
3. Se restituie taxa achitată pentru 
înregistrarea şi eliberarea certificatului de 
înregistrare a mărcii în cuantum de 125 
Euro. 
4. Se transmite dosarul în arhivă.  
5. 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 
 

 
 

046020 
19.05.2020 

 
MOCAN 

Dumitru, MD 

Positec Group 
Limited, HK 

13.12.2021 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

05.08.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 13.10.2021. 
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 
 

 
 

047465 
05.02.2021 

 
BRODEŢCHI 

Ion, MD 

BRODEŢCHI 
Ion, MD 

03.05.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.08.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 24.02.2022 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
serviciile din clasele 35, 39, 43 conform 
Clasificării internaţionale a produselor şi 
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementului verbal „ELLADA”, 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. 
 

4 Marcă naţională 
 

 
 

047702 
18.03.2021 

Diageo 
Brands B.V., 

NL 

01.12.2021 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

05.08.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 02.11.2021. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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EURO-ALCO 
S.R.L., MD 

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 naţională 
 

 
 

047758 
26.03.2021 

 
OZONTEH 

IMPEX S.R.L., 
MD 

OZONTEH 
IMPEX S.R.L., 

MD 

13.05.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

05.08.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 29.03.2022 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele „instrumente agricole, altele decât 
cele acţionate manual” din clasa 07 conform 
Clasificării internaţionale a produselor şi 
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor 
(CIPS) şi totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 35 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 naţională 
 

 
 

048041 
04.05.2021 

 
BUCURIA 

DULCE S.R.L., 
MD 

S.C. 
CRISTINA 
S.A., RU 

13.01.2022 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

05.08.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 17.12.2021 şi se 
respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. 
depozit 048041 din 04.05.2021, pe numele 
solicitantului BUCURIA DULCE S.R.L., MD. 
3. Se restituie taxa achitată pentru 
înregistrarea şi eliberarea certificatului de 
înregistrare a mărcii în cuantum de 250 
Euro. 
4. Se transmite dosarul în arhivă.  
5. 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 Marcă naţională 
 

 
 

041944 
22.05.2017 

 
Monster Energy 

Company, a 
Delaware 

corporation, US 

Monster 
Energy 

Company, a 
Delaware 

corporation, 
US 

22.05.2018 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

05.08.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 22.03.2018 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele din clasele 30, 33 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. 
 

8 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1556696 
17.08.2020 

 
Individual 

entrepreneur 
Selendeeva 

Individual 
entrepreneur 
Selendeeva 

Oksana 
Nikolaevna, 

RU 

24.01.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

05.08.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 19.11.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 41 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 
Chiăinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 
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Oksana 
Nikolaevna, RU 

 

9 Marcă 
internaţională 

 
Cherrypazzi 

 
IR 1578750 
21.01.2021 

 
Krzysztof 

Lipiński, PL 

Krzysztof 
Lipiński, PL 

12.05.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

05.08.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 15.03.2022 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele „jucării sub formă de puzzle-uri; 
puzzle-uri” din clasa 28 conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor în 
scopul înregistrării mărcilor (CIPS) şi pentru 
totalitatea serviciilor din clasa 35 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. 
 

10 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1579063 
19.01.2021 

 
Krzysztof 

Lipiński, PL 

Krzysztof 
Lipiński, PL 

12.05.2022 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

05.08.2022 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 15.03.2022 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele „jucării sub formă de puzzle-uri; 
puzzle-uri” din clasa 28 conform Clasificării 
internaţionale a produselor şi serviciilor în 
scopul înregistrării mărcilor (CIPS) şi pentru 
totalitatea serviciilor din clasa 35 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. 
 

11 Desene si 
modele  

industriale 
 

 Vitrină; Parte 
de vitrină 

 
DM/210983 
08.09.2020 

 
Schwarz 

Beschaffung 
GmbH, DE 

 

Schwarz 
Beschaffung 
GmbH, DE 

13.12.2021 
împotriva 

hotărârii de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 
desenelor și 
modelelor 
industriale 

05.08.2022 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei 
mărci şi design industrial din 27.10.2021. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru finalizarea 
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 
 


