
Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în septembrie 2009 

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 

internaţională 
 

ZYNTERA 
 

IR 923 440 
2007.05.07 

 
Alcon. Inc., CH 

Alcon. Inc., 
CH 

2009.04.15 
împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.09.16 1. Se acceptă  revendicarea contestatarului. 
2. Se anulează Decizia din 2009.02.23 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii pentru toate 
produsele revendicate în cerere din  clasa 
05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
perfectarea procedurilor ulterioare. 
 

2  
Marcă naţională 

 

 
 

023866 
2008.08.07 

 
ODORAŞ S.R.L., 

revistă pentru 
părinţi, publicaţie 

periodică, MD 

 
ODORAŞ 

S.R.L., revistă 
pentru părinţi, 

publicaţie 
periodică, MD 

 
2009.07.03 
 împotriva 
Deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

 
2009.09.16 

 
1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. 023866 din 2008.08.07. 
2.  Se abrogă Decizia din 2009.06.15. 
3. În termen de pînă la o lună de la emiterea 
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 examinarea cererii 
de înregistrare a mărcii pentru o clasă de 
produse şi servicii - 200 Euro şi 50 Euro 
pentru fiecare clasă de produse şi servicii - 
700 Euro (p.35 din Hotărârea menţionată), 
total - 800 Euro.  
       Notă: Pentru taxele menţionate din p. 35 
pot fi aplicate scutiri (50 %), dacă solicitantul, 
care 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. 

3 Marcă naţională 

 
022548 

2007.12.13 
 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

2009.02.12 
împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.09.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.12.23. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

4 Marcă naţională 

 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

2009.02.12 
împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.09.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.12.23. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 



022549 
2007.12.13 

TIAXIM GRUP 
S.R.L., MD 

5 Marcă naţională 
 

МОЛДАВСКИЙ 
ДВОРИК  

 
016743 

2005.04.15 
 

MIREX GRUP 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

"Orhei-Vit" 
S.A., MD 

2009.01.31 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2009.09.16 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în arhivă.    
 

6 Marcă naţională 
 

TROPICAL 
 

020805 
2007.03.16 

 
GORELOV 

Vladislav, MD 

Tadeusz 
Ogrodnik 

TROPICAL, 
PL 

2009.05.28 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2009.09.17 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A restitui taxa achitată pentru examinare. 
3. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale       
pentru perfectarea procedurilor ulterioare. 
 

7 Marcă naţională 
 

IZVORUL DE 
AUR 

 
021590 

2007.07.19 
 

ZOLOTKO 
Natalia, MD 

ZOLOTKO 
Natalia, MD 

2009.03.30 
privind 

repunerea în 
drepturi şi 
împotriva 

Deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.09.17 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 021590. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia din 2008.05.28 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
toate produsele revendicate din clasele 32 şi 
33. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene  Industriale pentru 
perfectarea procedurilor ulterioare. 

8 Marcă 
internaţională 

 
HOGG 

ROBINSON 
 

 IR 907 354 
2006.04.01 

 
Hogg Robinson 

Plc, GB 

Hogg 
Robinson Plc, 

GB 

2008.09.08 
împotriva 

Deciziei de 
acceptare 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.09.17 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia din 
2008.05.15. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
perfectarea procedurilor ulterioare. 
 

9 Marcă 
internaţională 

 
Neo'C Trading 

 
IR 916 038 
2006.12.05 

 
MOL Magyar 

Olaj- 
és Gázipari 
Nyilvánosan 

Müködö 
Részvénytársasá

g, HU 

MOL Magyar 
Olaj- 

és Gázipari 
Nyilvánosan 

Müködö 
Részvénytárs

aság, HU 

2009.04.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2009.09.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2009.01.31 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
toate produsele şi serviciile revendicate din 
clasele 04, 19 şi 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
perfectarea procedurilor ulterioare. 
 

10 Marcă 
internaţională 

 
ADRIANOL 

 
IR 870 219 
2005.10.10 

 
Farmaceutsko 

hemijska 
industrija 

"ZDRAVLJE" 
akcionarsko 
drustvo, YU 

Farmaceutsko 
hemijska 
industrija 

"ZDRAVLJE" 
akcionarsko 
drustvo, YU 

2007.11.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.09.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2007.07.24 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
"preparate farmaceutice, cu excepţia 
preparatelor pentru tratamentul bolilor 
cardiovasculare" din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
perfectarea procedurilor ulterioare. 
 



11 Marcă 
internaţională 

 
IR 857 001 
2004.10.26 

 
Plus 

Warenhandelsge
sellschaft mbH, 

DE 

Plus 
Warenhandels

gesellschaft 
mbH, DE 

2009.03.24 
privind 

repunerea în 
drepturi şi 
împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.09.17 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 857 001. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia din 2008.08.15 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
toate produsele revendicate din clasele 29 şi 
30. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
perfectarea procedurilor ulterioare. 
 

12 Marcă 
internaţională 

 
АДРИАНОЛ 

 
IR 925 851 
2007.03.29 

 
Farmaceutsko 

hemijska 
industrija 

"ZDRAVLJE" 
akcionarsko 
društvo, RS 

Farmaceutsko 
hemijska 
industrija 

"ZDRAVLJE" 
akcionarsko 
društvo, RS 

2009.02.17 
împotriva 

Deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2009.09.17 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia din 2008.12.01 şi se 
acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru 
"preparate farmaceutice pentru tratamentul 
rinitelor, sinusitelor de etiologie diferită, 
preparate antiedematoase" din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
perfectarea procedurilor ulterioare. 
 

 
 
 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                Dorian Chiroşca 
 


