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Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna decembrie 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 

internaţională 
  

IR 1233779 
2014.08.28 

 TOTACHI 
KOUGYO CO., 

LTD, JP 

Total S.A., FR 2016.09.05 
împotriva înregistrării 

mărcii 

2016.12.05 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2016.08.22. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor.  
 

2 Marcă 
internaţională 

NACECIS 
 

IR 1230675 
2014.10.06  

Natur Produkt 
Zdrovit Sp. z 

o.o., PL 

Natur Produkt 
Zdrovit Sp. z 

o.o., PL 
2016.07.01 
împotriva 

deciziei de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a mărcii 

2016.12.05 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.03.02. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.   
 

3 Marcă 
internaţională 
Pret-a-porter 

 
IR 1236166 
2014.12.02 

 
Dotchirne pidpriemstvo 

"Konditerska 
korporatzia "Roshen", UA 

Dotchirne 
pidpriemstvo 
"Konditerska korporatzia 
"Roshen", UA 

2016.07.18 
împotriva 

deciziei de respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2016.12.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.05.20 şi se acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.   

4 Marcă 
internaţională 

  IR 1242260 
2015.02.02  

Obschestvo s 
ogranitchennoy otvetstvennostyu 
«KDV Nizhny 

Tagil», RU 

Obschestvo s 
ogranitchennoy 

otvetstvennostyu 
«KDV Nizhny 

Tagil», RU 

2016.09.13 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 

elementului 
verbal 

„КРОКАНТ” 

2016.12.05 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.08.22. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

5 Marcă naţională TИРОТЕКС 
TIROTEKS 
TIROTEX 

TIROTEX, 
întreprindere 
de stat, MD 

2016.08.17 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

2016.12.07 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
14845 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
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018469 

2006.01.03 
 

Nr. certificat 14845 
 

TIROTEX, întreprindere de 
stat, MD 

reînnoi marca 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, depăşind 1 - 50 Euro (4x50=200 Euro) (p. 37 din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997), precum şi taxa de 50 % din cuantumul taxei pentru reînnoire - 225 Euro 
pentru acordarea unei perioade de graţie de 
6 luni pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a unei mărci 
individuale (p. 6 din Note ale Hotărârii menţionate), total - 675 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  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. 

6 Marcă naţională 
ZITY 

 037285 
2015.07.07 

 
ZORILE S.A., 

MD 

ZORILE S.A., 
MD 

2016.09.08 
împotriva 

deciziei de respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2016.12.07 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.07.08 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele servicii din clasa 36: "afaceri 
imobiliare".  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

7 Marcă naţională 

 036562 2015.02.11 
 

GANGALIUC Dumitru, MD 

Oculus VR, LLC, US 2016.07.18 împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2016.12.07 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.05.19. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 
REGAL 

 
035213 

2014.06.04 
 

IMPERIAL UNIT 
S.R.L., MD 

IMPERIAL 
UNIT S.R.L., 

MD 
2016.01.26 

privind 
repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2016.12.07 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 035213 din 2014.06.04. 

9 Marcă naţională Moldova în 
progres 

 033942 
2013.10.31 

 MOLDOVA în 
PROGRES, 

asociaţie 
obştească, MD 

MOLDOVA în PROGRES, 
asociaţie 

obştească, MD 

2016.10.28 împotriva 
deciziei  

prin care s-a considerat 
retrasă cererea 
de înregistrare a mărcii  

2016.12.07 1. Se acceptă parţial revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.09.02 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
următoarele produse din clasa 16: "produse 
de imprimerie; materiale de instruire sau învăţămînt".  
3. În termen de pînă 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 (p. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
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Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13) şi taxa neplătită în termenul 
prevăzut - 125 Euro (art. 84 al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor), total - 
375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 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. 

10 Marcă naţională TMNT 
 

036279 2014.12.17 
 

Viacom Overseas 
Holdings C.V., a 

Netherland Partnership, CW 

Viacom 
Overseas 

Holdings C.V., 
a Netherland Partnership, 

CW 

2016.02.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere parţială a cererii 

de înregistrare a 
mărcii 

2016.12.07 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.12.15 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 18, 25, 28, 
30, 41.  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. 35(a) din Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

11 Marcă naţională 
TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES 

 036280 
2014.12.17 

 Viacom 
Overseas 

Holdings C.V., a 
Netherland 

Partnership, CW 

Viacom 
Overseas Holdings C.V., 

a Netherland 
Partnership, CW 

2016.02.15 
împotriva deciziei de 

respingere 
parţială a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2016.12.07 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2015.12.15 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor revendicate în cerere din clasele 18, 25, 28, 
30, 41.  
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. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

12 Marcă naţională 
 

  
036338 

2014.12.24 
 

Viacom Overseas 
Holdings C.V., a 

Netherland Partnership, CW 

Viacom 
Overseas 

Holdings C.V., a Netherland 
Partnership, 

CW 

2016.02.04 
împotriva 

deciziei de respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a mărcii 

2016.12.07 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.12.04 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 25, 28, 41.  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. 35(a) din 
Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea procedurilor. 
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13 Marcă naţională INTELSTART 
 

035141 
2014.05.20  

INTELSTART 
S.R.L., MD 

INTELSTART 
S.R.L., MD 

2016.07.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2016.12.07 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.05.19.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

14 Desene şi modele 
industriale  Ambalaje 

 
f 2011 0015 
2011.02.22 

 
Nr. certificat 

1370  
SEVEX-PRIM 

S.R.L., MD 

SEVEX-PRIM S.R.L., MD 2016.10.11 privind 
restabilirea în 
dreptul de a 

reînnoi desenele 
şi modelele 
industriale  

 

2016.12.07 1. Se restabileşte în drepturi titularul desenelor, modelelor industriale nr. certificat 
1370 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. Se abrogă Hotărârea Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.08.26. 
3. În termen de pînă la o lună de la data 
expedierii prezentei hotărâri, titularul va 
achita taxa pentru reînnoirea valabilităţii 
certificatului de înregistrare a desenelor, 
modelelor industriale pe o perioadă de 5 ani pentru un desen, model industrial - 100 Euro 
şi pentru fiecare desen, model suplimentar, 
depăşind 1 în depozit multiplu - 10 Euro (3x10 - 30 Euro) (p. 51 din Nomenclatorul 
serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 
din 13.08.1997), precum şi taxa de 50 % din cuantumul taxei pentru reînnoire - 65 Euro 
pentru acordarea unei perioade de graţie de 
6 luni pentru reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare a desenului, 
modelului industrial (p. 6 din Note ale Hotărârii menţionate), total - 195 Euro.  
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.   Notă: Titularilor dreptului de protecţie al 
desenului sau modelului industrial li se 
acordă reduceri la achitarea tarifelor, după cum urmează: a) 85% din cuantumul tarifului 
stabilit, dacă este persoană fizică şi are 
calitatea de autor. b) 65% din cuantumul tarifului stabilit, dacă este o întreprindere 
care întruneşte criteriile legale stabilite 
întreprinderilor mici şi mijlocii, sau dacă este persoană fizică şi nu are calitatea de autor.      

15 Marcă 
internaţională YO 

 
IR 1240159 
2014.12.06  

Eckes-Granini 
Group GmbH, 

DE 

Eckes-Granini 
Group GmbH, 

DE 
2016.10.13 
împotriva 

deciziei de           
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a mărcii 

2016.12.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.08.22 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 29, 30, 32. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

16 Marcă 
internaţională ITALIAMO 

 
IR 1239791 2014.12.09 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2016.09.07 
împotriva deciziei de 

respingere totală 
a cererii de înregistrare a 

mărcii 

2016.12.09 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2016.08.22 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate, în baza 
art. 6quinquies al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasele 29, 30, 31, 32, 33. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  

17 Marcă naţională 
НАШЕ 

СОБРАНИЕ 
 

018683 
2006.02.03 

 
Nr. certificat 

BASVINEX, 
societate pe 
acţiuni, MD 

2016.10.06 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2016.12.27 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
15466 şi se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de până 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 (p. 37 din 
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15466 
 

BASVINEX, 
societate pe 
acţiuni, MD 

Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997), precum şi taxa de 50 % din cuantumul taxei pentru reînnoire - 125 Euro 
pentru acordarea unei perioade de graţie de 
6 luni pentru reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare a unei mărci 
individuale (p. 6 din Note ale Hotărârii menţionate), total - 375 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  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. 

18 Marcă naţională 

   
034944 

2014.04.14  
SUSARENCU Denis, MD 

SEVITEL-CENTRU 
S.R.L., MD 

2015.03.30 împotriva 
înregistrării 

mărcii 

2016.12.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2015.02.26 
şi se respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 034944 din 2014.04.18, pe 
numele solicitantului SUSARENCU Denis, MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

19 Marcă naţională 
REPUBLICA TV 
РЕПУБЛИКА ТВ 

 
036736 

2015.03.17 
 

TV REPUBLICA 
S.R.L., MD 

TV 
REPUBLICA 
S.R.L., MD 

2016.07.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.12.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2016.05.11. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

20 Marcă naţională CANTI 
 036182 

2014.11.25 
 BULGARI 

WINERY S.R.L., 
întreprindere cu capital străin, 

MD 

BULGARI 
WINERY 
S.R.L., întreprindere 

cu capital 
străin, MD 

2016.03.21 
depuse repetat 

împotriva deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2016.12.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2015.11.11 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

21 Marcă naţională PREZZO 
 

037768 
2015.10.21  
BULGARI 

WINERY S.R.L., 
întreprindere cu 
capital străin, MD 

BULGARI 
WINERY 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital străin, MD 

2016.10.31 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de înregistrare a 
mărcii 

2016.12.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.10.03 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsele revendicate în cerere din clasa 33. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

22 Marcă 
internaţională 
PRINCESS 

 
IR 972848 
2008.07.11 

 
Croma-Pharma 

Gesellschaft 
m.b.H., AT 

 

Croma-
Pharma 

Gesellschaft m.b.H., AT 

2016.06.20 
împotriva 

deciziei de respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2016.12.27 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 
produsele revendicate în cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
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23 Marcă 
internaţională LEVIER 

 
IR 1211328 2014.04.07 

 
Zentiva Group, a.s., CZ 

Zentiva 
Group, a.s., 

CZ 
2016.10.12 

privind 
repunerea în 
dreptul de a 

contesta împotriva 
deciziei de 

respingere totală a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.12.27 Se repune în drepturi solicitantul cererii        
IR 1211328 din 2014.04.07. 

24 Marcă 
internaţională LEVIER 

 
IR 1211328 
2014.04.07 

 Zentiva Group, 
a.s., CZ 

Zentiva 
Group, a.s., 

CZ 
2016.10.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2016.12.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.03.15 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.  
  

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                       Andrei Popa  


