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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel a AGEPI în octombrie 2005  
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 Nr. şi data 

depozitului 
Solicitant / 

Titular 
Denumirea 

OPI 
Data 

depunerii şi 
obiectul 

contestaţiei 

Contestatarul Data 
examinării 
contestaţiei 

Rezultatul examinării 
contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 007829      

1998.05.26 
 

„TERAS-
SERVICE” 
S.R.L., MD  

figurativă 
 

2005.04.27 
împotriva 
deciziei de 

radiere 

„TERAS-
SERVICE” 
S.R.L., MD 

2005.10.25 Se restabileşte 
termenul omis 
privind cererea nr. 
007829 din 
1998.05.26, care este 
de 71 luni.  
Se abrogă decizia de 
radiere din 
2001.01.10. 
În termen de pînă la o 
lună de la emiterea 
prezentei hotărîri, 
solicitantul va achita 
taxa pentru repunerea 
în termenul omis - 
1278 lei (pct. 33, 
anexa 2 la 
Regulamentul privind 
aplicarea taxelor 
pentru servicii în 
domeniul protecţiei 
obiectelor de 
proprietate 
industrială, aprobat 
prin ordinul 
Directorului General 
nr. 80 din 
1997.08.28), taxa 
pentru înregistrarea şi 
eliberarea 
certificatului de 
înregistrare - 900 lei 
(pct. 14, anexa 1 la 
Regulamentul 
menţionat) şi taxa 
neplătită în termenul 
prevăzut -  450 lei 
(pct. 9 din 
Regulament), total - 
2628 lei. 

 
2 013077 

2003.06.11 
S.A. „MIGDAL-

P”, MD 
DEGUSTO 2005.04.15 

împotriva 
Deciziei de 

radiere 

S.A. 
„MIGDAL-P”, 

MD 

2005.10.25 Se restabileşte 
termenul omis 
privind cererea nr. 
013077 din 
2003.06.11, care este 
de 12 luni.  
Se abrogă decizia de 
radiere din 
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2005.03.21. 
În termen de pînă la o 
lună de la emiterea 
prezentei hotărîri, 
solicitantul va achita 
taxa pentru repunerea 
în termenul omis - 
216 lei (pct. 33, 
anexa 2 la 
Regulamentul privind 
aplicarea taxelor 
pentru servicii în 
domeniul protecţiei 
obiectelor de 
proprietate 
industrială, aprobat 
prin ordinul 
Directorului General 
nr. 80 din 
1997.08.28), taxa 
pentru înregistrarea şi 
eliberarea 
certificatului de 
înregistrare - 900 lei 
(pct. 14, anexa 1 la 
Regulamentul 
menţionat) şi taxa 
neplătită în termenul 
prevăzut -  450 lei 
(pct. 9 din 
Regulament), total - 
1566 lei. 

3 013534 
2003.08.19 

S.A. 
„MIGDAL-P”, 

MD 

ИСКУССТВ
О ЧТИТЬ 

ТРАДИЦИИ 

2004.04.15 
împotriva 

Deciziei de 
radiere 

S.A. 
„MIGDAL-

P”, MD 

2005.10.25 Se restabileşte 
termenul omis 
privind cererea nr. 
013534 din 
2003.08.19, care este 
de 11 luni.  
Se abrogă decizia de 
radiere din 
2005.03.21. 

În termen de pînă la o 
lună de la emiterea 
prezentei hotărîri, 
solicitantul va achita 
taxa pentru repunerea 
în termenul omis - 198 
lei (pct. 33, anexa 2 la 
Regulamentul privind 
aplicarea taxelor 
pentru servicii în 
domeniul protecţiei 
obiectelor de 
proprietate industrială, 
aprobat prin ordinul 
Directorului General 
nr. 80 din 1997.08.28), 
taxa pentru 
înregistrarea şi 
eliberarea certificatului 
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de înregistrare - 900 
lei (pct. 14, anexa 1 la 
Regulamentul 
menţionat) şi taxa 
neplătită în termenul 
prevăzut -  450 lei 
(pct. 9 din 
Regulament), total - 
1548 lei. 

4 013535 
2003.08.19 

S.A. „MIGDAL-
P”, MD 

ВЕСЕЛЬЕ 2005.04.15 
împotriva 

Deciziei de 
radiere 

S.A. 
„MIGDAL-

P”, MD  

2005.10.25 Se restabileşte 
termenul omis 
privind cererea nr. 
013535 din 
2003.08.19, care este 
de 11 luni.  
Se abrogă decizia de 
radiere din 
2005.03.21. 
În termen de pînă la o 
lună de la emiterea 
prezentei hotărîri, 
solicitantul va achita 
taxa pentru repunerea 
în termenul omis - 
198 lei (pct. 33, 
anexa 2 la 
Regulamentul privind 
aplicarea taxelor 
pentru servicii în 
domeniul protecţiei 
obiectelor de 
proprietate 
industrială, aprobat 
prin ordinul 
Directorului General 
nr. 80 din 
1997.08.28), taxa 
pentru înregistrarea şi 
eliberarea 
certificatului de 
înregistrare - 900 lei 
(pct. 14, anexa 1 la 
Regulamentul 
menţionat) şi taxa 
neplătită în termenul 
prevăzut -  450 lei 
(pct. 9 din 
Regulament), total - 
1548 lei. 

5 014516 
2004.04.08 

Ciudin 
Alexandru, MD 

ЛИЗА 2005.06.30 
împotriva 

Deciziei de 
respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

Ciudin 
Alexandru, 

MD 

 2005.10.25 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată.  
Se menţine în vigoare 
Decizia din 
2005.02.07 privind 
acceptarea parţială a  
cererii de înregistrare 
a mărcii. 
Se transmite dosarul 
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în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare.  

6 014626 
2004.04.27 

VOX-DESIGN 
S.R.L., MD 

Combinată 
VIN 

DORADO 

2005.07.26 
împotriva 

Deciziei de 
respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

VOX-
DESIGN 

S.R.L., MD 

 2005.10.25 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată.  
Se menţine în vigoare 
Decizia din 
2004.12.21 privind 
respingerea cererii de 
înregistrare a mărcii 
combinate „VIN 
DORADO”. 
Se transmite dosarul 
în Arhivă.  

7 015166 
2004.07.08 

VOX-DESIGN 
S.R.L., MD 

LADY 
WINE 

2005.07.26 
împotriva 

Deciziei de 
respingere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

VOX-
DESIGN 

S.R.L., MD 

 2005.10.25 Se acceptă 
înregistrarea mărcii în 
temeiul 
revendicărilor 
contestatarului.  
Se abrogă Decizia din 
2005.04.01 privind 
respingerea cererii de 
înregistrare a mărcii 
verbale „LADY 
WINE”. 
Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare.  

8 012192 
din 

2002.11.2
8 

Rusu Petru, 
MD 

Combinată 
MARR 

2004.09.30 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

MARS, 
INCORPOR
ATED, US 

 2005.10.25 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată.  
Se menţine în vigoare 
Decizia din 
2005.03.18 emisă de 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale. 
Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare.   

9 marca  
nr. 5766 

Spirits 
International 

N.V., AN 

Combinată 
Moscovska

ya 

2005.03.22 
privind 
anularea 
mărcii 

S.R.L. „BEL-
ALCO”, MD 

 2005.10.25 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată.  
Se menţine în vigoare 
Decizia din 
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1998.07.13 privind 
înregistrarea mărcii 
nr. 5766. 
Se transmite dosarul 
în Arhivă.  

10 marca  
nr. 7502 

Spirits 
International 

N.V., AN 

Combinată 
Russkaya 

2005.03.22 
privind 
anularea 
mărcii 

S.R.L. „BEL-
ALCO”, MD 

 2005.10.25 Se respinge 
revendicarea 
contestatarului ca 
fiind neîntemeiată. 
Se menţine în vigoare 
Decizia din 
2000.08.14 privind 
înregistrarea mărcii 
nr. 7502. 
Se transmite dosarul 
în Arhivă.  

11 012817 
2003.04.02 

NISVIN 
PROIECT 
S.R.L. Firma 
de producţie şi 
comerţ, MD 

VINOLIA 2004.10.12 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

Întreprindere
a Mixtă 
„United 
Wine 
Company” 
S.R.L., MD 

2005.10.26 Se acceptă parţial 
revendicarea 
contestatarului. 
Se menţine în vigoare 
Decizia din 
2005.06.14, emisă de 
Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene 
Industriale, cu 
excluderea din clasa 
33 a produsului 
„vin”. 
Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 

12 014169 
2004.02.05 

Otkrytoe 
aktsionernoe 

obschtchestvo 
„Pivovarennay

a compania 
„BALTIKA”, 

RU 

ЛЕНИНГР
АДСКОЕ 

2005.08.05 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 
a cererii de 
înregistrare 
a  mărcii 

Otkrytoe 
aktsionernoe 
obschtchestv

o 
„Pivovarenna
ya compania 
„BALTIKA”, 

RU 

2005.10.26 Se acceptă 
înregistrarea mărcii în 
temeiul prevederilor 
art. 6 quinquies al 
Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia 
proprietăţii 
industriale, cu 
concretizarea claselor 
de produse şi 
limitarea produselor 
din clasa 32 conform 
înregistrării mărcii în 
ţara de origine.  
Se abrogă Decizia din 
2004.12.09 privind 
respingerea cererii de 
înregistrare a mărcii 
verbale  
ЛЕНИНГРАДСКОЕ.  
Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 



 6

procedurilor 
ulterioare.  

13 633148 Hipp&Co., CH Bebivita 2005.08.10 
împotriva 

Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de  

înregistrare 
a mărcii 

Hipp&Co., 
CH 

2005.10.26 Se acceptă 
înregistrarea mărcii în 
temeiul 
revendicărilor 
contestatarului, cu 
disclamarea părţilor 
semantice „BEBI” şi 
„VITA”.  
Se abrogă Decizia din 
2005.04.28 cu privire 
la acceptarea parţială 
a cererii de 
înregistrare a mărcii.  
Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare.  

 14 795701 Plus 
Warenhandelsg

esellschaft 
mbH, DE 

CHARLTON  2005.08.01 
împotriva 

Deciziei de 
acceptare 
parţială a 
cererii de  

înregistrare a 
mărcii 

Plus 
Warenhandel
sgesellschaft 

mbH, DE 

2005.10.26 Se acceptă 
înregistrarea mărcii  
în temeiul scrisorii de 
acord din 11.09.2005, 
eliberată de L.A.B. 
Cosmetics 
GmbH&Co. KG, 
Hamburg, DE.    
Se abrogă Decizia din 
2005.04.28 cu privire 
la acceptarea parţială 
a cererii de 
înregistrare a mărcii. 
Dosarul se transmite 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 
 

15 f 2004 0051 
2004.04.01 

„AKM-
VETERAN” 
S.R.L., MD 

GHERETĂ 2005.06.30 
împotriva 

înregistrării 
desenului/mo

delului 
industrial 

„ARMFARM
” S.R.L., MD 

2005.10.26 Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului.  
Se abrogă Hotărîrea 
nr. 804 din 
2004.12.09 privind 
înregistrarea 
desenului/modelului 
industrial. 
Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 
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16 f 2004 0051 
2004.04.01 

„AKM-
VETERAN” 
S.R.L., MD 

GHERETĂ  2005.06.30 
împotriva 

înregistrării 
desenului/
modelului 
industrial 

Î.C.S. 
„British 

American 
Tobacco-
Moldova” 

S.R.L., MD 

2005.10.26 Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului.  
Se abrogă Hotărîrea 
nr. 804 din 
2004.12.09 privind 
înregistrarea 
desenului/modelului 
industrial. 
Se transmite dosarul 
în Departamentul 
Mărci, Modele şi 
Desene Industriale 
pentru perfectarea 
procedurilor 
ulterioare. 
 

17 a 2001 0056 
2001.01.15 

brevet nr. 2042 

Afanasiev V., 
MD 
Volic V., MD 
Rusol V., MD 
Ţacovschi L., 
MD 

Panou pentru 
efectuarea 

construcţiilor  

2003.06.03 
privind 
anularea 

brevetului 

Ivancenco 
Alexei, MD 

2005.10.26 Se acceptă 
revendicarea 
contestatarului.  
Se abrogă Hotărîrea 
nr. 3113 din 
2002.09.09 cu privire 
la acordarea 
brevetului de invenţie 
nr. 2042. 
Se transmite dosarul 
în Arhivă. 
 

 
 
Preşedintele Comisiei de Apel                                                          Ion Daniliuc  
 


