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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în mai 2013 

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 

 
 

030796 
2012.03.14 

 
PT. Sinar Mas 

Agro Resources 
& Technology 

Tbk., ID 

PT. Sinar Mas 
Agro 

Resources & 
Technology 

Tbk., ID 

2013.03.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.05.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.02.25 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 29. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

2 Marcă naţională 
 

VIPER 
 

028300 
2010.12.14 

 
TEHNO-AS 

GRUP S.R.L., 
MD 

TEHNO-AS 
GRUP S.R.L., 

MD 

2012.12.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.05.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.10.09 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse: "instrumente 
agricole, altele decât cele acţionate manual; 
incubatoare pentru ouă" din clasa 07 şi 
"biciclete, scutere, ATV-uri, motociclete; 
piese şi accesorii pentru aceste produse" din 
clasa 12. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

3 Marcă naţională 
 

 
 

029455 
2011.07.01 

 
Public Joint-

Stock Company 
"Kyiv Cardboard 
and Paper Mill", 

UA 

Public Joint-
Stock 

Company 
"Kyiv 

Cardboard 
and Paper 
Mill", UA 

2013.01.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.05.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.11.23 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate, 
în baza art. 6 quinquies al Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale, 
pentru următoarele produse din clasa 16:  
"hârtie igienică; hârtie similară pentru utilizări 
casnice, de igienă sau de toaletă, inclusiv 
batiste de nas din hârtie, şervete din hârtie 
pentru mîini, şerveţele cosmetice din hârtie, 
şerveţele de masă din hârtie". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

4 Marcă 
internaţională 

 
IR 1092842 
2011.08.03 

 
TEDDY S.p.A., 

IT 

TEDDY 
S.p.A., IT 

2013.03.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.05.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.12.20 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 18, 25, 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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5 Marcă 
internaţională 

 
BESINS 

 
IR 1067859 
2011.01.24 

 
BESINS 

HEALTHCARE 
LUXEMBOURG 

S.A.R.L., LU 

BESINS 
HEALTHCAR

E 
LUXEMBOUR

G S.A.R.L., 
LU 

2013.03.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.05.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorilor de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.12.20 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

6 Desene si 
modele 

internaţionale 

DM/077935 
2012.03.06 

 
SAVERGLASS, 

FR 

SAVERGLAS
S, FR 

2013.02.15 
împotriva 

Hotărârii de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

modelului 
industrial 

2013.05.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2012.12.20 şi se acceptă înregistrarea 
modelului industrial solicitat conform cererii 
nr. DM/077935 din 2012.03.06. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7 Marcă naţională 
 

010977 
2002.02.15 
Nr. mărcii  

 9298 
DINAMO, club 

central sportiv al 
Ministerului 

Afacerilor Interne 
şi Serviciului de 

Informaţie şi 
Securitate, MD 

DINAMO, club 
central sportiv 
al Ministerului 

Afacerilor 
Interne şi 

Serviciului de 
Informaţie şi 
Securitate, 

MD 

2013.02.12 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

reînnoi marca 

2013.05.21 1. Se repune în drepturi titularul mărcii nr. 
9298 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 
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 (p.41 din Hotărârea menţionată), 
precum şi taxa de 50 % din cuantumul taxei 
pentru reînnoire - 150 Euro pentru acordarea 
unei perioade de graţie de 6 luni pentru 
reînnoirea valabilităţii certificatului de 
înregistrare a unei mărci individuale (p. 42 
din Hotărârea menţionată), total - 550 Euro .  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă: Pentru taxele menţionate din p. 41, 42 
pot fi aplicate scutiri (50 %), dacă titularul, 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 
 

GRĂUNCIOR 
 

BEL-ALCO 
S.R.L., MD 

2012.12.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

2013.05.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.05.08 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
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029834 
2011.09.20 

 
BEL-ALCO 
S.R.L., MD 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

pentru produsele "băuturi alcoolice tari" din 
clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

9 Marcă naţională 
 

СТАРЫЙ 
ОТЕЛЬ  

 
029186 

2011.05.12 
 

Întreprinderea 
mixtă VINĂRIA 

BOSTAVAN 
S.R.L., MD 

Întreprinderea 
mixtă 

VINĂRIA 
BOSTAVAN 
S.R.L., MD 

2012.07.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.05.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.05.08 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                   Lilia Bolocan 
 


