
Executor: 
Luminiţa Bodarev 

Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în februarie 2011 

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 Desene si 

modele 
 

Pluguri, grape, 
cultivatoare, 
semănători 

 
0234        

1999.05.14 
Nr. certificat 214 

 
"SERALDINĂX", 

S.R.L., MD 

"SERALDINĂ
X", S.R.L., MD 

2010.09.23 
privind 

restabilirea în 
drepturi 

2011.02.09 1. Se restabileşte în drepturi titularul 
desenelor, modelelor industriale nr. 214 şi se 
reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pînă la o lună de la data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa pentru repunerea în drepturi - 
100 Euro (p.78 din Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997), taxa pentru reînnoirea 
valabilităţii certificatului de înregistrare a 
desenului, modelului industrial pe un termen 
de 5 ani pentru un desen, model industrial  - 
100 Euro (p.51 din Hotărârea menţionată); 
pentru fiecare desen, model industrial 
suplimentar depăşind 1 în depozit multiplu - 
10 Euro (10*10=100 Euro) şi taxa de 50 % 
din cuantumul taxei pentru reînnoire - 100 
Euro pentru acordarea unei perioade de 
graţie de 6 luni pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a desenului, 
modelului industrial (p. 52 din Hotărârea 
menţionată), total - 400 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate din p. 51, 52 
pot fi aplicate scutiri (35 %), dacă titularul 
dreptului de protecţie a desenului, modelului 
industrial, 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 

 
014604 

2004.04.26 
Naţional Media 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

Publicaţia 
periodică 

"Realitatea" , 
MD 

2010.08.24 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.02.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2010.05.03. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale 
pentru continuarea procedurilor.  
 

3 Desene si 
modele 

Borcan din 
sticl ă 

f 2009 0017 
2009.04.08 

 
BOLŞACOV 
Dmitrii, MD 

BOLŞACOV 
Dmitrii, MD 

2010.06.25 
împotriva 

Hotărârii de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

DMI 

2011.02.09 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2010.04.20. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 



Executor: 
Luminiţa Bodarev 

 
4 Marcă naţională 

026215 
2009.11.26 

 
ANMORA-LUX 

S.R.L., MD 

S.C. "FLORIO 
MILENTI" 

S.R.L., MD 

2010.09.18 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.02.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2010.08.20.  
3.  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 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă: Pentru taxa menţionat 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. 

5 Marcă naţională 
 

PURE SILK 
 

020573 
2007.01.12 

 
Perio, Inc., US 

Perio, Inc., US 2010.03.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.02.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2009.11.06 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 03. 
3. 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 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă: Pentru taxa menţionat 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. 

6 Marcă 
internaţională 

 
IR 982 905 
2008.03.31 

 
Mirage Resorts, 
Incorporated, US 

Mirage 
Resorts, 

Incorporated, 
US 

2010.06.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.02.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.03.31 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere, fără extinderea 
dreptului exclusiv asupra cuvîntului 
"BELLAGIO" cu excepţia executării grafice 
deosebite.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale 
pentru continuarea procedurilor.  

7 Marcă 
internaţională 
МОЯ СЕМЬЯ 

 
IR 756 174A 
2000.11.30 

 
Petrosojuz TM 
Co. Ltd., RU 

Petrosojuz TM 
Co. Ltd., RU 

2010.07.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.02.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.04.29 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale 
pentru continuarea procedurilor.  

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                        Lilia Bolocan 


