Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Apel
în iunie 2008
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

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

3
DayMen
Photo
Marketing LP,
CA,

4
2006.11.30
împotriva
înregistrării
mărcii

5
2008.06.10

6
1.Se respinge revendicarea contestatarului.
2.Se menţine în vigoare Decizia din
2007.05.29.
3.Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
perfectarea procedurilor ulterioare.

2007.11.30
împotriva
înregistrării
mărcii

2008.06.10

021156
2007.05.15

Janome
Sewing
Machine
Company
Limited, JP

1.Se acceptă revendicarea contestatarului.
2.Se menţine în vigoare Decizia din
2008.04.07 şi se respinge cererea de
înregistrare a mărcii "JANOME" pe numele
solicitantului MIROTONIX S.R.L., MD.
3.Se transmite dosarul în arhivă.

MIROTONIX
S.R.L., MD
Marcă naţională
ARON

CEAICOVSHI
Angela, MD

2008.03.12
împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.06.10

Întreprinderea
Mixtă "RNP
PHARMACEU
TICALS"
S.R.L., MD

2007.11.30
împotriva
înregistrării
mărcii

2008.06.10

FARMACO
S.A.,
întreprindere
mixtă, MD

2007.11.06
împotriva
înregistrării
mărcii

2008.06.10

SoloMia,
Obscestvo s
ogranicennoi
otvetstvennost
iu sovmestnoe
ucrainscoangliiscoe
predprieatie s
inostrannoi
investiţiei, UA

2008.02.18
împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.06.10

1.Se respinge revendicarea contestatarului.
2.Se menţine în vigoare p. 2 al Deciziei din
2008.02.01 şi se acceptă înregistrarea mărcii
"ARON" pentru serviciile revendicate în
cerere din clasa 35.
3.Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
perfectarea procedurilor ulterioare.
1.Se acceptă revendicarea contestatarului.
2.Se abrogâ Decizia din 2008.01.30 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii
"MENOVAZIN/МЕНОВАЗИН" pe numele
solicitantului "DEPOFARM" S.R.L., MD, în
temeiul art. 7(1)(2)a) al Legii nr. 588/1995
privind mărcile şi denumirile de origine a
produselor.
3.Se transmite dosarul în arhivă.
1.Se acceptă revendicarea contestatarului.
2.Se abrogă Decizia din 2008.01.30 şi se
respinge cererea de înregistrare a mărcii
"MENOVAZIN/МЕНОВАЗИН" pe numele
solicitantului "DEPOFARM" S.R.L., MD, în
temeiul art. 7(1)(2)a) al Legii nr. 588/1995
privind mărcile şi denumirile de origine a
produselor.
3.Se transmite dosarul în arhivă.
1.Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2.Se modifică Decizia din 2007.11.06 şi
seacceptă înregistrarea mărcii " КАШКА
МИНУТКА" pentru toate produsele
revendicate în cerere din clasa 30. Dreptul
exclusiv nu se extinde asupra elementului
"kaşka".
3.Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
perfectarea procedurilor ulterioare.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
LOWEPRO
017526
2005.08.01

2

3

OLŞEVSKI
Vladimir, MD
Marcă naţională
JANOME

018427
2005.12.29

4

CEAICOVSCHI
Angela, MD
Marcă naţională
MENOVAZIN/
MEНОВАЗИН
019730
2006.08.01

5

DEPOFARM
S.R.L., MD
Marcă naţională
MENOVAZIN/
MEНОВАЗИН
019730
2006.08.01

6

DEPOFARM
S.R.L., MD
Marcă naţională
КАШКА
МИНУТКА
019878
2006.08.15
SoloMia,
Obscestvo s
ogranicennoi
otvetstvennostiu
sovmestnoe

Rezultatul examinării contestaţiei

7

ucrainscoangliiscoe
predprieatie s
inostrannoi
investiţiei, UA
Marcă naţională
RAY BAN

LUXOTTICA
GROUP
S.p.A., IT

2007.12.27
împotriva
înregistrării
mărcii

2008.06.10

PALPLAST
S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD

2008.01.31
împotriva
Deciziei de
radiere

2008.06.10

CRISTI BOTEZAT,
întreprindere
individuală,
MD

2008.01.17
împotriva
Deciziei de
retragere a
cererii de
înregistrare a
mărcii

2008.06.10

1. Se restabileşte termenul omis privind
cererea nr. 020527 din 2006.12.28.
2. Se abrogă Decizia din 2007.12.17.
3. În termen de pînă la o lună de la emiterea
prezentei hotărâri, solicitantul va achita taxa
pentru examinarea cererii de înregistrare a
mărcii pentru o clasă de produse şi servicii 200 $ şi 50 $ pentru fiecare clasă de produse
şi servicii, depăşind 1 - 100 $ (p.35(a),
Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică
în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii
intelectuale, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997, cu
modificarea conform Hotărârii Guvernului nr.
275 din 16.03.2006) şi taxa neplătită în
termenul prevăzut - 150 $ (p. 18,
Regulamentul privind aplicarea taxelor
pentru serviciile cu semnificaţie juridică în
domeniul protecţiei obiectelor de proprietate
industrială, aprobat prin ordinul Directorului
General nr. 63 din 2006.05.29), total - 450 $.
(Notă: pentu taxele menţionate pot fi aplicate
scutiri conform p. 22 (b) din Regulamentul
menţionat).

LuK Lamellen
und
Kupplungsbau
Beteiligungs
KG, DE

2008.02.20
împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.06.10

1.Se respinge revendicarea contestatarului.
2.Se menţine în vigoare Decizia din
2007.10.31.
3.Se transmite dosarul în Departamentului
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
efectuarea procedurilor ulterioare.

020064
2006.09.29
AGEOPTIC
S.R.L., MD

8

Marcă naţională

018140
2005.11.30
PALPLAST
S.R.L.,
întreprindere
mixtă, MD

9

Marcă naţională

020527
2006.12.28
CRISTI BOTEZAT,
întreprindere
individuală, MD

10

Marcă
internaţională
RepXpert
IR 878686
2005.03.11
LuK
Lamellenund
Kupplungsbau
Beteiligungs KG,
DE

1.Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2.Se menţine în vigoare Decizia din
2008.04.07 şi se acceptă înregistrarea mărcii
"RAY BAN" pentru produsele/serviciile
revendicate în cerere din clasa 35 şi 09, cu
excepţia: ochelari şi accesorii pentru
ochelari.
3.Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
perfectarea procedurilor ulterioare.
1. Se restabileşte termenul omis privind
cererea nr. 018140 din 2005.11.30.
2. Se abrogă Decizia de radiere din
2008.01.10.
3. În termen de pînă la o lună de la emiterea
prezentei hotărâri, solicitantul va achita taxa
pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului
de înregistrare - 250 $ (p. 40, Hotărârea
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997, cu
modificarea conform Hotărârii Guvernului nr.
275 din 16.03.2006) şi taxa neplătită în
termenul prevăzut - 125 $ (p. 18,
Regulamentul privind aplicarea taxelor
pentru serviciile cu semnificaţie juridică în
domeniul protecţiei obiectelor de proprietate
industrială, aprobat prin ordinul Directorului
General nr. 63 din 2006.05.29), total - 375 $.
(Notă: pentru taxele menţionate pot fi
aplicate scutiri conform p. 22(b) din
Regulamentul menţionat).

11

Marcă naţională

Î.S.
Combinatul de
produse
alimentare din
Bălţi, MD

2001.03.30
împotriva
înregistrării
mărcii

2008.06.11

1.A înceta procedura de examinare a
contestaţiei, cu scoaterea dosarului de pe
rol.
2.A transmite dosarul în arhivă.

GLEMUSCOM S.R.L.,
MD

2008.03.13
împotriva
deciziei de
respingere a
cererii de
înregistrare a
OPI

2008.06.11

1.Se respinge revendicarea contestatarului.
2.Se menţine în vigoare Decizia din
2008.01.31.
3.Se transmite dosarul în arhivă.

SEDICO MOLDOVA
S.R.L.,
întreprindere
cu capital
străin, MD

2008.03.21
împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.06.11

1.Se acceptă revendicarea contestatarului.
2.Se abrogă Decizia din 2008.02.01 şi se
acceptă înregistrarea mărcii "Feldoral"
pentru toate produsele/serviciile revendicate
în cerere din clasa 05 şi 35.
3.Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
perfectarea procedurilor ulterioare.

Agenţia
Agroindustrial
ă "MOLDOVAVIN", MD

2008.03.18
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2008.06.11

1.Se acceptă revendicarea contestatarului.
2.Se abrogă Decizia din 2007.07.04 şi se
acceptă înregistrarea mărcii
"STOLICINAIA/STOLICHNAYA" pentru
produsele/serviciile revendicate în cerere din
clasa 33 şi 35.
3.Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
perfectarea procedurilor ulterioare.

Proizvodstven
no kommercesko
e obscestvo s
ogranicennoi
otvetstvennosi
iu Belkosmex,
BY

2008.03.13
împotriva
Deciziei de
acceptare
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2008.06.11

1.Se acceptă revendicarea contestatarului.
2.Se abrogă Decizia din 2007.12.10 şi se
acceptă înregistrarea mărcii "TEEBAUM"
pentru toate produsele/serviciile revendicate
în cerere din clasele 03, 05, 35 şi 44.
3.Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
perfectarea procedurilor ulterioare.

Agenţia
Agroindustrial
ă "MoldovaVin", MD

2007.11.28
împotriva
înregistrării
mărcii

2008.06.11

1.Se acceptă revendicarea contestatarului.
2.Se menţine în vigoare Decizia din
2008.03.28 şi se respinge cererea de
înregistrare a mărcii "БЕЛЫЙ АГАТ" nr.
depozit 017150 pe numele solicitantului Î.M.
"VISMOS" S.A., MD.
3.Se restituie taxa achitată pentru eliberarea
certificatului de înregistrare a mărcii.
4.Se transmite dosarul în arhivă.

007797
1998.05.14

12

Î.M "UNIFIED
DISTILLERS"
S.R.L., MD
Marcă naţională

021314
2007.05.30

13

GLEMUS-COM
S.R.L., MD
Marcă naţională
Feldoral
019483
2006.06.19

14

SEDICO MOLDOVA
S.R.L.,
întreprindere cu
capital străin,
MD
Marcă naţională
STOLICINAIA/
STOLICHNAYA
016689
2005.04.15

15

Agenţia
Agroindustrială
"MOLDOVAVIN", MD
Marcă naţională
019926
2006.08.30

16

Proizvodstvenno
- kommerceskoe
obscestvo s
ogranicennoi
otvetstvennosiiu
Belkosmex, BY
Marcă naţională

017150
2005.06.09
VISMOS S.A.,
combinat de
vinuri spumante

17

şi de marcă,
întreprindere
mixtă, MD
Marcă naţională

HARD ROCK
LIMITED INC,
US

2002.11.26
împotriva
înregistrării
mărcii

2008.06.11

1.Se acceptă revendicarea contestatarului.
1.Se menţine în vigoare Decizia din
2008.04.01 şi se respinge cererea de
înregistrare a mărcii "Hard Rock CAFE" nr.
depozit 011030, în temeiul notorietăţii mărcii
"HARD ROCK CAFE" din 2000.01.01 a
companiei HARD ROCK LIMITED INC., US.
2.Se restituie taxa achitată pentru eliberarea
certificatului de înregistrare a mărcii.
3.Se transmite dosarul în arhivă.

Agrovin
Bulboaca
S.A., MD

2008.03.20
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2008.06.11

1.Se respinge revendicarea contestatarului.
2.Se menţine în vigoare Decizia din
2007.08.24.
3.Se transmite dosarul în arhivă.

011030
2002.02.28

18

Î.M. "HARD
ROCK CAFE"
S:R.L., MD
Marcă naţională

018611
2006.01.25
Agrovin
Bulboaca S.A.,
MD

Preşedintele Comisiei de Apel

Dorian Chiroşca

