
-Lista contestaţiilor examinate la Comisia de contestaţii  
în luna decembrie 2021 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/ 
pronunțării 
hotărârii 

Rezultatul examinării contestaţiei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marcă 

internaţională 
 

 
 

IR 1232076 
03.09.2014 

 
ALTUNKAYA 

INŞAAT 
NAKLIYAT GIDA 

TICARET 
ANONIM 

ŞIRKETI, TR 

ALTUNKAYA 
INŞAAT 

NAKLIYAT 
GIDA 

TICARET 
ANONIM 

ŞIRKETI, TR 

08.06.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 08.04.2021. 
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. 
 

2 Marcă 
internaţională 

 
Celia 

 
IR 1508274 
24.10.2019 

 
Huawei 

Technologies 
Co., Ltd., CN 

Huawei 
Technologies 
Co., Ltd., CN 

07.04.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 09.02.2021. 
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 
internaţională 

 

 
 

IR 1509078 
02.08.2019 

 
DRiV IP LLC, US 

DRiV IP LLC, 
US 

17.09.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 23.07.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 12. 
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 
internaţională 

 

 
 

IR 1505245 
18.10.2019 

 
CHOCOLATES 
TORRAS, S.A., 

ES 

CHOCOLATES 
TORRAS, S.A., 

ES 

23.07.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 26.05.2021 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.  
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 
internaţională 

 
INFOMIR 

 
IR 1541097 
16.04.2020 

 
Infomir SA, CH 

Infomir SA, 
CH 

20.11.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 15.09.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 11, 42. 
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 
internaţională 

 

 
IR 1511835 
16.07.2019 

 
LIMITED 

LIABILITY 
MANUFACTURI

NG 
AND TRADING 

COMPANY 
"ACME", UA 

LIMITED 
LIABILITY 

MANUFACTU
RING 
AND 

TRADING 
COMPANY 
"ACME", UA 

16.09.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 31.05.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 03. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor "color", "#", 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. 

7 Marcă 
internaţională 

 
GAMING 

LABORATORIES 
INTERNATIONAL 

 
IR 1499650 
28.11.2018 

 
Gaming 

Laboratories 
International 

LLC, US 

Gaming 
Laboratories 
International 

LLC, US 

22.09.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 23.07.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor  
revendicate în cerere din clasele 09, 35, 41, 
42, 45. Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementelor verbale "GAMING", 
"LABORATORIES", "INTERNATIONAL" 
luate în parte. 
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 1536450 
28.04.2020 

 
LTD "VALENTA-

INTELLEKT", 
RU 

LTD 
"VALENTA-

INTELLEKT", 
RU 

25.10.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 15.09.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 05. 
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. 

9 Marcă naţională 
 

GLENWOOD 
 

047168 
24.11.2020 

 
PASCARU 
Adrian, MD 

The Scotch 
Whisky 

Association, 
GB 

20.09.2021 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 29.07.2021. 
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. 



10 Marcă naţională 
 

 
 

046523 
07.08.2020 

 
LEPILOV 

Natalia, MD 

LEPILOV 
Natalia, MD 

29.09.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.07.2021 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 32: "bere şi 
produse de bere".  
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 Marcă naţională 
 

 
 

046800 
16.09.2020 

 
ZOLOTOI AIST 

S.R.L., 
întreprindere cu 

capital străin, 
fabrică de vinuri 
şi coniacuri, MD 

ZOLOTOI 
AIST S.R.L., 
întreprindere 

cu capital 
străin, fabrică 

de vinuri şi 
coniacuri, MD 

23.11.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 23.09.2021. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
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. 

12 Marcă naţională 
 

 
 

046160 
11.06.2020 

 
SMART PRICE 
RETAIL S.R.L., 

MD 

SMART 
PRICE 
RETAIL 

S.R.L., MD 

28.07.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 31.05.2021. 
3. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite taxa pentru înregistrarea 
şi eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (pct. 35 lit. a) 
din Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774/1997). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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. 
Notă: Solicitantul sau 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. 

13 Marcă naţională 
 

 
 

038885 
13.05.2016 

 
MOLDOVA 

ZAHĂR S.R.L., 
întreprindere cu 

capital străin, 
MD 

MOLDOVA 
ZAHĂR 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
străin, MD 

11.05.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 26.03.2021 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 30, 35. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementelor verbale "Moldova", "Zahăr", 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. 

14 Marcă naţională 
 

 
 

045982 
13.05.2020 

 
ARIF FRANCK 
CHARLES, AE 

ARIF 
FRANCK 

CHARLES, 
AE 

02.07.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

23.12.2021 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 06.05.2021. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
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. 

15 Marcă naţională 
 

 
 

042195 
2018.03.21 

 
TIMBRUS 
PURCARI 

ESTATE S.R.L., 
MD 

VINĂRIA 
PURCARI 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2021.08.23 
privind 

repunerea în 
dreptul referitor  
la contestarea 

repetată a 
deciziei de 

înregistrare a 
mărcii 

2021.12.23 1.  Se admite cererea de retragere a cererii 
de repunere în drepturi nr. 4994 din 
23.08.2020 referitor la cererea de 
înregistrare a mărcii nr. depozit 042195 din 
21.03.2018. 
2. Încheierea poate fi atacată în instanţa de 
judecată conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 

16 Marcă naţională 
 

 
 

042195 
2018.03.21 

 
TIMBRUS 
PURCARI 

ESTATE S.R.L., 
MD 

VINĂRIA 
PURCARI 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2021.08.23 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.12.23 1. Cererea de examinare a contestaţiei nr. 
4991 din 23.08.2021, depusă de compania 
VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD privind contestarea repetată a 
Deciziei Direcţiei mărci şi design industrial 
din 30.12.2019 de înregistrare a mărcii 
verbale TIMBRUS PURCARI VALLEY nr. 
depozit 042195 din 21.03.2018, solicitant - 
TIMBRUS PURCARI ESTATE S.R.L., MD, 
se declară inadmisibilă. 
2. Încheierea poate fi atacată în instanţa de 
judecată conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 

17 Marcă 
internaţională 

 
 

 
IR 1433780 
16.07.2018 

 
PRODUCTION 

AND 
COMMERCIAL 

COMPANY 
"BIOTON" 
LIMITED 

LIABILITY 
COMPANY, UA 

PRODUCTION 
AND 

COMMERCIAL 
COMPANY 
"BIOTON" 
LIMITED 

LIABILITY 
COMPANY, UA 

12.10.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

27.12.2021 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 13.08.2021. 
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. 
 

18 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1527786 
28.02.2020 

 
Nature's 
Sunshine 

Products, Inc., 
US 

Nature's 
Sunshine 

Products, Inc., 
US 

26.07.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

27.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 04.06.2021 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 03, 05, 32, 35.                                                 
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. 
 

19 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1530166 
30.01.2020 

mateco S.a.r.l, 
LU 

06.10.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

27.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorilor de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design 
industrial din 13.08.2021 şi se acceptă 
protecţia mărcii solicitate pentru totalitatea 
produselor şi serviciilor revendicate în cerere 
din clasele 07, 12, 35, 37, 41.  



 
mateco S.a.r.l, 

LU 

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. 
 

20 Marcă 
internaţională 

 
SWEET 

NECTAR 
 

IR 1515023 
27.12.2019 

 
International 

Fruit Genetics, 
LLC, US 

International 
Fruit Genetics, 

LLC, US 

12.10.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

27.12.2021 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 13.08.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 31: "fructe 
proaspete, viţă de vie, plante şi materiale de 
înmulţire a plantelor". Dreptul exclusiv nu se 
va extinde asupra elementului verbal 
"SWEET". 
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. Chiinău, str. 
Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 

21 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1005168B 
26.12.2008 

 
QUARTLINK 

HOLDING 
LIMITED, 
a private 

company limited, 
CY 

QUARTLINK 
HOLDING 
LIMITED, 
a private 
company 

limited, CY 

02.10.2021 
împotriva 

Declaraţiei 
Direcţiei mărci şi 
design industrial 
de respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

contractului de 
cesiune  

27.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Declaraţia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.07.2021 şi se 
acceptă înregistrarea contractului de cesiune 
a drepturilor asupra mărcii pentru produsul 
din clasa 30: maioneză de provenienţă din 
Moscova. 
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. 

22 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1573762A 
14.12.2020 

 
QUARTLINK 

HOLDING 
LIMITED, 
a private 

company limited, 
CY 

QUARTLINK 
HOLDING 
LIMITED, 
a private 
company 

limited, CY 

02.10.2021 
împotriva 

Declaraţiei 
Direcţiei mărci şi 
design industrial 
de respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

contractului de 
cesiune  

27.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Declaraţia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.07.2021 şi se 
acceptă înregistrarea contractului de cesiune 
a drepturilor asupra mărcii pentru produsele 
din clasa 30: maioneză; sos de maioneză; 
toate produsele revendicate provenite din 
Moscova. 
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. 
 

23 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1542990A 
02.06.2020 

 
QUARTLINK 

HOLDING 
LIMITED, 

QUARTLINK 
HOLDING 
LIMITED, 
a private 
company 

limited, CY 

02.10.2021 
împotriva 

Declaraţiei 
Direcţiei mărci şi 
design industrial 
de respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

contractului de 
cesiune  

27.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Declaraţia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 30.07.2021 şi se 
acceptă înregistrarea contractului de cesiune 
a drepturilor asupra mărcii pentru produsele 
din clasa 30: maioneză; sos de maioneză; 
toate produsele revendicate provenite din 
Moscova. 
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. 



a private 
company limited, 

CY 

Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data 
notificării integrale a acesteia. 

24 Marcă naţională 
 

 
 

Nr. certificat 
22183 
028414 

10.01.2011 
 

Cvin - Com 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

Cvin - Com 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

23.07.2021 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

27.12.2021 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
22183 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de până la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa de 50 % din cuantumul taxei 
pentru reînnoire, care constituie 150 Euro 
pentru acordarea unei perioade de graţie de 
6 luni pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a unei mărci 
individuale (pct. 6 din Note ale Hotărârii 
Guvernului nr. 774/1997).  
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. 

25 Marcă naţională 
 

 
 

Nr. certificat 
22267 
028003 

25.10.2010 
 

LIA S.A., MD 

LIA S.A., MD 15.07.2021 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

27.12.2021 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
22267 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
3. 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. 

26 Marcă naţională 
 

 
 

044917 
27.09.2019 

 
CIOBANU 
Andrei, MD 

CIOBANU 
Andrei, MD 

23.07.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

27.12.2021 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 31.05.2021. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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. 

27 Marcă naţională 
 

 
 

045712 
04.03.2020 

 
Welldone Trade 

Corp., PA 

Welldone 
Trade Corp., 

PA 

27.09.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

27.12.2021 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 08.09.2021. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
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. 

28 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1243741 
05.12.2014 

 
FIDIA 

FARMACEUTICI 
S.p.A., IT 

FIDIA 
FARMACEUTI
CI S.p.A., IT 

26.10.2021 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

29.12.2021 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 10.09.2021 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasele 
03, 05, 10. 
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. 



29 Marcă naţională 
 

 
 

042195 
2018.03.21 

 
TIMBRUS 
PURCARI 

ESTATE S.R.L., 
MD 

VINĂRIA 
PURCARI 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2021.12.23 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii 

2021.12.29 1. Cererea de examinare a contestaţiei nr. 
7841 din 23.12.2021, depusă de compania 
VINĂRIA PURCARI S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD privind contestarea repetată a 
Deciziei Direcţiei mărci şi design industrial 
din 30.12.2019 de înregistrare a mărcii 
verbale TIMBRUS PURCARI VALLEY nr. 
depozit 042195 din 21.03.2018, solicitant - 
TIMBRUS PURCARI ESTATE S.R.L., MD, 
se declară inadmisibilă. 
2. Încheierea poate fi atacată în instanţa de 
judecată conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 

 
 

Preşedintele Comisiei de contestaţii                                          Eugeniu Rusu 
 
 


