
Executor:  
Bodarev Luminiţa 

 

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în luna septembrie 2018 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 naţională 

 
BLINC 

 
038991 

2016.06.06 
 

Blinc Inc., US 

Blinc Inc., US 2018.03.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.09.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2017.12.28. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 

2 Marcă naţională 

 
040008 

2017.01.12 
 

NOŞCENCO 
Emilia, MD 

ORHEI-VIT 
S.A., MD 

2018.04.20 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.09.11 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia Direcţiei 
mărci şi design industrial din 2018.03.22. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

3 Marcă naţională 

 
036640 

2015.03.04 
 

INTER-TABAC 
S.R.L., MD 

INTER-
TABAC 

S.R.L., MD 

2016.11.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.09.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2016.10.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 34. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra tuturor elementelor verbale, 
cu excepţia elementului „Столичныe”. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

4 Marcă naţională 

 
040825 

2017.06.28 
 

ARIF FRANCK 
CHARLES, AE 

ARIF 
FRANCK 

CHARLES, 
AE 

2018.07.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.09.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.14 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
produsul „îngheţată” din clasa 30. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementului 
verbal „Maxi”, cu excepția executării grafice 
deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marcă naţională 
 

NEUROXON 
 

038194 
2016.01.15 

 
T.P.I. - PHARM 

S.R.L., MD 

T.P.I. - 
PHARM 

S.R.L., MD 

2017.07.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.09.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2017.05.18 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 



Executor:  
Bodarev Luminiţa 

 

6 Marcă naţională 
 

 
 

040920 
2017.07.25 

 
EPIDAVR 

S.R.L., firmă, MD 

TEHNO-AS 
GRUP S.R.L., 

MD 

2018.05.21 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2018.09.11 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.04.21 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 35, cu excepţia serviciilor 
referitoare la produsele din clasele 07 şi 12. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 

7 Marcă naţională 
 

FLOXIMED 
 

040877 
2017.07.12 

 
World Medicine 

Limited, 
reprezentanţă, 

MD 

World 
Medicine 
Limited, 

reprezentanţă, 
MD 

2018.07.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2018.09.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.30 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
„produse farmaceutice şi medicale” din clasa 
05. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

8 Marcă naţională 

 
 

040636 
2017.05.17 

 
BROKER-ASIST 
S.R.L., broker de 

asigurare, MD 

BROKER-
ASIST S.R.L., 

broker de 
asigurare, MD 

2018.07.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.09.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.14 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 36. Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementului „T”, cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Direcția mărci și 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor. 

9 Marcă naţională 

 
 

040032 
2017.01.19 

 
BUSINESS-TV 
MEDIA S.R.L., 

societate 
comercială, MD 

BUSINESS-
TV MEDIA 

S.R.L., 
societate 

comercială, 
MD 

2018.06.14 
împotriva 

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

mărcii  
 

2018.09.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.05.24. 
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 (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) 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 Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menționate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul este o 
întreprindere care întrunește criteriile legale 
stabilite întreprinderilor mici și mijlocii. 

10 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1337670 
2016.07.15 

 
Soboliev Pavlo, 

UA 

Soboliev 
Pavlo, UA 

2018.07.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2018.09.11 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi 
design industrial din 2018.04.18 şi se 
acceptă protecţia mărcii solicitate pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere 
din clasa 16. 
3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi 
design industrial pentru continuarea    
procedurilor.  
 

 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                          Lilia Bolocan 

 


