Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii în
luna septembrie 2014 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

Contestatar

Data depunerii
şi obiectul
contestaţiei

Data
examinării
contestaţiei

Rezultatul examinării contestaţiei

3
ALEXEI
Serghei, MD

4
2014.07.22
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

5
2014.09.29

6
1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menţine în vigoare Decizia
Departamentului Mărci, Modele şi Desene
Industriale din 2014.05.23.
3. Se transmite dosarul în arhivă.

Instituţia
Publică Centrul
de Guvernare
Electronică (EGovernment),
MD

2014.08.01
împotriva
deciziei de
respingere totală
a cererii de
înregistrare a
mărcii

2014.09.29

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2014.05.12
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru totalitatea serviciilor revendicate în
cerere din clasa 42.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

Manufacturing
Private
Unitary
Enterprise
"Svetopribor"
of the Public
Association
"Belorussian
Association of
the
Visually
Handicapped",
BY

2014.03.31
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2014.09.29

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din
2013.12.20 şi se acceptă protecţia mărcii
solicitate pentru totalitatea produselor
revendicate în cerere din clasele 09, 11, 20.
3. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

LABORATORI
OS
MENARINI
S.A., ES

2013.11.29
Împotriva
Raportului de
reexaminare din
2013.06.11 prin
care s-a
considerat că
grupul de invenţii
nu satisface
toate condiţiile
legale de

2014.09.30

1. Se respinge revendicarea contestatarului
în baza Raportului de reexaminare din
2013.06.11 prin care s-a constatat că grupul
de invenţii "Derivaţi arilpropionici, procedeu
de obţinere a lor şi compoziţie farmaceutică
pe baza lor" pentru care a fost acordat
brevetul nr. 921 din 1993.11.09, nu satisface
condiţiile legale de brevetabilitate, şi anume,
condiţia de activitate inventivă.
2. Se transmite dosarul în arhivă.

Nr. şi data
depozitului/
Nr. titlului de
protecţie

1
1

Solicitant /
Titular
2
Marcă naţională
Primesi
033079
2013.04.26

2

ALEXEI Serghei,
MD
Marcă naţională
MSign
032872
2013.03.14
Instituţia Publică
Centrul de
Guvernare
Electronică (EGovernment),
MD

3

Marcă
internaţională
Bylectrica
IR 1115951
2011.12.07

4

Manufacturing
Private Unitary
Enterprise
"Svetopribor"of
the Public
Association
"Belorussian
Association of
the
Visually
Handicapped",
BY
Invenţie
Derivaţi
arilpropionici,
procedeu de
obţinere a lor şi
compoziţie
farmaceutică pe
baza lor
96-0285

5

1993.11.09
nr. brevet 921
LABORATORIOS
MENARINI S.A.,
ES
Marcă naţională

brevetabilitate

Publichne
aktsionerne
tovarystvo
"Koblevo", UA

2014.05.07
privind
repunerea în
drepturi

2014.09.30

1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 030953 din 2012.04.12.
2. În termen de pînă la o lună de la data
expedierii prezentei încheieri, solicitantul 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).

Publichne
aktsionerne
tovarystvo
"Koblevo", UA

2014.05.07
privind
repunerea în
dreptul de a
contesta şi
împotriva
deciziei de
retragere a
cererii de
înregistrare a
mărcii

2014.09.30

1. Se repune în drepturi solicitantul privind
cererea nr. depozit 030500 din 2012.01.23.
2. Se acceptă revendicarea contestatarului.
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din
2014.02.27.
4. În termen de pînă la o lună de la data
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 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 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 1997.08.13) şi taxa
neplătită în termenul prevăzut - 125 Euro
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia
mărcilor), în total - 475 Euro.
5. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.

WILLOW
S.R.L., MD

2014.02.19
împotriva
deciziei de
respingere
parţială a cererii
de înregistrare a
mărcii

2014.09.30

1. Se acceptă parţial revendicarea
contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din 2013.12.19
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate
pentru următoarele produse din clasa 05:
"suplimente alimentare cu excepţia celor
pentru copii".
3. În termen de pînă la o lună din data
expedierii prezentei hotărâri, urmează de
achitat 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 1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate

030953
2012.04.12

6

Publichne
aktsionerne
tovarystvo
"Koblevo", UA
Marcă naţională

030500
2012.01.23
Publichne
aktsionerne
tovarystvo
"Koblevo", UA

7

Marcă naţională
BIOHEPP
032315
2012.12.17
WILLOW S.R.L.,
MD

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.
8

Marcă naţională
ЗОЛОТО
МОЛДОВЫ
030638
2012.02.15

BOGUŞ
Alexandr, MD

2014.08.05
împotriva
Deciziei de
retragere a
cererii de
înregistrare a
mărcii

BOGUŞ
Alexandr, MD

Preşedintele Comisiei de Contestaţii

2014.09.30

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci,
Modele şi Desene Industriale din
2014.06.09.
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. 40 din
Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică
în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii
intelectuale, aprobate prin 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), în total - 375 Euro.
4. Se transmite dosarul în Departamentul
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru
continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxele menţionate 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. înlesnirile
prevăzute se aplică şi persoanelor fizice.

Lilia Bolocan

