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Luminiţa Bodarev 
 

Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în iunie 2011 

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 

 
 

023730 
2008.07.02 

 
MoDeM S.R.L., 

MD 

MoDeM 
S.R.L., MD 

2010.10.11 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.06.21 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene   
Industriale din 2010.08.06. 
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 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

2 Marcă naţională 
 

AQUALAN 
АКВАЛАН 

 
026489 

2010.01.18 
 

Orion 
Corporation, FI 

Orion 
Corporation, 

FI 

2011.01.24 
împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.06.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.11.22 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05. 
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 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

3 Marcă naţională 
 

DOLE 
 

025187 
2009.03.27 

 
Dole Food 

Company, Inc., 
US 

Dole Food 
Company, 
Inc., US 

2010.12.29 
împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.06.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.10.29  
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 29, cu excepţia „compoturi; 
nuci”. 
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 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  



Executor: 
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4 Marcă naţională 
 

PATIFON 
 

025438 
2009.06.04 

 
ADAOS S.R.L., 

MD 

ADAOS 
S.R.L., MD 

2011.03.22 
împotriva 

Deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.06.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 
2011.01.24. 
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.40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale) 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. 

5 Marcă 
internaţională 
BRECELIO 

 
IR 1001138 
2009.04.08 

 
Bayer 

Aktiengesellscha
ft, DE 

Bayer 
Aktiengesellsc

haft, DE 

2010.10.05 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta Decizia 
de respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.06.21 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea  IR 1001138 din 2009.04.08. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.06.02 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 05 şi 10. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

6 Marcă naţională 

 
023729 

2008.07.02 
 

MoDeM S.R.L., 
MD 

MoDeM 
S.R.L., MD 

2010.10.11 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.06.21 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene   
Industriale din 2010.08.06. 
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 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

7 Marcă 
internaţională 

 
МИКОЗОРАЛ 

 
IR 993 609 
2008.12.26 

 
Otkrytoe 

Aktionernoe 
Obshchestvo 

"Khimiko-
farmatsevtichesk

y kombinat 
"AKRIKHIN", RU 

Otkrytoe 
Aktionernoe 
Obshchestvo 

"Khimiko-
farmatsevtiche
sky kombinat 
"AKRIKHIN", 

RU 

2011.01.03 
împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.06.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.08.26 
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.  
 

8 Marcă 
internaţională 

Consolidated 
Artists B.V., 

NL 

2010.12.02 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

2011.06.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.09.28 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
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IR 982 709 
2008.10.03 

 
Consolidated 

Artists B.V., NL 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 09, 14, 
18, 25 şi 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

9 Marcă naţională 
APECS 

 
025500 

2009.06.12 
20682 

 
BĂRCĂ Maria, 

MD 

Zakrytoe 
aktsionernoe 
obshchestvo 

"GARVINTON 
RUS", RU 

2010.12.21 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.06.22 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.10.27 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 06: 
"metale comune şi aliajele lor; construcţii 
metalice transportabile; materiale metalice 
pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice 
neelectrice; seifuri; minereuri". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

10 Marcă naţională 

 
027193 

2010.05.20 
 

ROGOB S.R.L., 
fabrică de 

producţie şi 
comerţ, MD 

S.C. CAROLI 
BRANDS 

S.R.L., RO 

2011.01.18 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.06.22 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 
2011.04.04. şi se respinge cererea de 
înregistrare a mărcii nr. depozit 027193 din 
2010.05.20 pe numele solicitantului - 
ROGOB S.R.L., fabrică de producţie şi 
comerţ, MD. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
 

11 Marcă naţională 
ŞAPTE 

IZVOARE 
 

026101 
2009.11.10 

 
Chiol Lux S.R.L., 

MD 

"PIELART-
RESURSE" 

S.A., MD 

2010.10.22 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.06.22 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.07.23 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 32, cu excepţia produselor 
"ape minerale şi gazoase". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

12 Marcă naţională 
 

RASTAR 
 

023114 
2008.03.14 

 
CEBOTARU 

Constantin, MD 

CEBOTARU 
Constantin, 

MD 

2011.01.03 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta Decizia 
de retragere a 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.06.22 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 023114 din 2008.03.14. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 
2010.08.23. 
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.40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale) 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.  

13 Marcă naţională 
 

REGENCY 
HILLS 

 
024250 

MAGMA-
AVÎNT S.R.L., 

MD 

2011.01.03 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta Decizia 
de retragere a 

2011.06.22 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 024250 din 2008.09.25. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 
2010.05.26. 
3. În termen de pînă la o lună din data 
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2008.09.25 
 

MAGMA-AVÎNT 
S.R.L., MD 

cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p.40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale) 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.  

14 Marcă naţională 

 
 

025508 
2009.06.16 

 
NICHIFOROV 
Radion, MD 

NICHIFOROV 
Radion, MD 

2010.12.06 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta Decizia 
de respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.06.22 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 025508 din 2009.06.16. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.08.02 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 03, 05 şi 16. 
4. 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.40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut -  125 Euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor), în total - 375 Euro.  
5. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

15 Marcă naţională 
FENIX 

 
025994 

2009.10.16 
 

BOSNALIJEK, 
Pharmaceutical 
and Chemical 
Industry, Joint 

Stock Company, 
BA 

BOSNALIJEK, 
Pharmaceutic

al and 
Chemical 

Industry, Joint 
Stock 

Company, BA 

2010.12.27 
împotriva 

Deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.06.22 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.09.28 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 05: 
"preparate farmaceutice cu efect asupra 
sistemului digestiv şi metabolismului; 
produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare, cu excepţia insecticidelor, 
repelentelor pentru insecte, produselor 
contra moliilor, otrăvurilor; fungicide, cu 
excepţia preparatelor chimice pentru 
tratamentul mildiumului; erbicide".  
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 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                        Lilia Bolocan 

 


