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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
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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 

 
025722 

2009.08.07 
 

BOSTAN Victor, 
MD 

BOSTAN 
Victor, MD 

2010.10.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.09.27 1. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.08.20 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33, în legătură cu 
decăderea motivelor de refuz. 
2. 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). 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

2 Marcă 
internaţională 

 
IR 1007028 
2009.05.01 

 
SANYO Electric 

Co., Ltd., JP 

SANYO 
Electric Co., 

Ltd., JP 

2011.05.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.09.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.02.21 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 12.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

3 Marcă 
internaţională 

FlexFloor 
 

IR 1022427 
2009.11.18 

 
Opel Eisenach 

GmbH, DE 

Opel Eisenach 
GmbH, DE 

2011.05.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.09.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.02.28 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 12.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

4 Marcă 
internaţională 

Meissen 
 

IR 914 430 
2006.12.18 

 
Staatliche 
Porzellan-
Manufaktur 

Meissen GmbH, 
DE 

Staatliche 
Porzellan-
Manufaktur 

Meissen 
GmbH, DE 

2011.05.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.09.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.03.09 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 11, 14, 21.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

5 Marcă 
internaţională 

MAQUET 
GmbH & Co. 

2011.04.18 
împotriva 

2011.09.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
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IR 1012711 
2009.03.05 

 
MAQUET GmbH 

& Co. KG, DE 

KG, DE deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

Modele şi Desene Industriale din 2010.12.13 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 06, 09, 10, 
11, 12, 37, 41, 42.   
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

6 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1006535 
2009.04.20 

 
SORRENTINO 

BONAVENTURA
, IT 

SORRENTIN
O 

BONAVENTU
RA, IT 

2011.06.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.09.27 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.01.26 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 09, 14, 16, 18, 24, 25 şi 
pentru următoarele produse din clasa 03: 
preparate pentru albit şi alte substanţe 
pentru spălat; preparate pentru curăţare, 
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; 
parfumerie, cosmetice; produse pentru 
îngrijirea dinţilor". Dreptul exclusiv nu se va 
extinde asupra elementelor "LONDON", 
"NEW YORK", "TOKYO".  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

7 Marcă 
internaţională 

TYENNE 
 

IR 997 844 
2009.03.12 

 
Ares Trading 

S.A., CH 

Ares Trading 
S.A., CH 

2011.02.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.09.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.10.28 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate în 
temeiul scrisorii de consimţămînt pentru 
următoarele produse din clasa 05: 
"preparate farmaceutice pentru uz uman, şi 
anume preparate pentru tratamentul bolilor şi 
tulburărilor imunologice, bolilor şi tulburărilor 
inflamatorii, bolilor şi tulburărilor  
endocrinologice, bolilor şi tulburărilor 
metabolice, bolilor şi tulburărilor 
reumatologice,  bolilor şi tulburărilor 
muscularo-scheletice, bolilor şi tulburărilor 
oncologice, bolilor şi tulburărilor neurologice, 
bolilor şi tulburărilor în domeniul fertilităţii, cu 
excepţia antibioticelor şi preparatelor 
farmaceutice pentru tratamentul bolilor 
infecţioase şi bolilor şi tulburărilor 
parazitologice". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

8 Marcă naţională 
САЛЕКС 

 
026775 

2010.02.18 
 

VIAŢA DULCE 
S.R.L., MD 

Tovarîstvo z 
obmejenoiu 

vidpovidalinisti
u "SALEX 

ABSOLUT", 
UA 

2011.03.02 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.09.28 1. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.03.14 
şi se respinge cererea de înregistrare a 
mărcii nr. depozit 026775 din 2010.02.18 pe 
numele solicitantului VIAŢA DULCE S.R.L., 
MD.  
2. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

9 Marcă naţională 
ЛУКАС 

 
026773 

2010.02.18 
 

VIAŢA DULCE 
S.R.L., MD 

Î.I. "Lukas", 
UA 

2011.05.17 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.09.28 1. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.04.18 
şi se respinge cererea de înregistrare a 
mărcii nr. depozit 026773 din 2010.02.18 pe 
numele solicitantului VIAŢA DULCE S.R.L., 
MD.  
2. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

10 Marcă naţională 
GRIPOVER 

 
026223 

2009.12.09 
 

VERMODJE 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2011.04.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

2011.09.28 1. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.02.15 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05, în legătură cu 
decăderea motivelor de refuz. 
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VERMODJE 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

mărcii 2. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

11 Marcă naţională 
WILSON 

 
027757 

2010.09.14 
 

Harrington 
Development 

Inc., PA 

Japan 
Tobacco Inc., 

JP 

2011.06.14 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.09.28 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.06.08 
şi se respinge cererea de înregistrare a 
mărcii nr. depozit 027757 din 2010.09.14 pe 
numele solicitantului Harrington 
Development Inc., PA. 
3. Se returnează taxa achitată pentru 
eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

12 Marcă naţională 

 
026783 

2010.02.17 
 

BIO COMPONJ 
RAPS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

BIO 
COMPONJ 

RAPS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

2011.05.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.09.28 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.03.30 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru produsul "uleiuri" din clasa 29. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor 
"Natur", "Oil" cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
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.  
 

13 Marcă naţională 

 
026889 

2010.03.16 
 

GLOBAL 
ELECTRIC 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

GLOBAL 
ELECTRIC 

S.R.L., 
societate 

comercială, 
MD 

2011.04.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.09.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.04.18 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 09, 11. Dreptul exclusiv nu 
se va extinde asupra elementelor "GLOBAL", 
"ELECTRIC" cu excepţia executării grafice 
deosebite. 
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.  
 

14 Marcă naţională 
РУССКИЙ 
СТАНДАРТ 

 
026045 

2009.10.23 
 

Russian 
Standard 

Intellectual 
Property Holding 

AG, CH  
Closed joint 

Russian 
Standard 

Intellectual 
Property 

Holding AG, 
CH  

Closed joint 
company 
„Roust 

Incorporated”, 
RU 

2011.04.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.09.28 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă parţial Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.02.21 şi se acceptă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru produsele revendicate din 
clasa 33 "băuturi alcoolice provenite din 
Rusia" în temeiul art. 7 (2) al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor, ca urmare 
a dobîndirii caracterului distinctiv în raport cu 
produsele menţionate. 
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează de 
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company „Roust 
Incorporated”, 

RU 

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.  
 

15 Marcă naţională 
RUSSIAN 

STANDARD 
 

026046 
2009.10.23 

 
Russian 
Standard 

Intellectual 
Property Holding 

AG, CH 
 Closed joint 

company „Roust 
Incorporated”, 

RU 

Russian 
Standard 

Intellectual 
Property 

Holding AG, 
CH  

Closed joint 
company 
„Roust 

Incorporated”, 
RU 

2011.05.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.09.28 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă parţial Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2011.03.14 şi se acceptă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru produsele revendicate din 
clasa 33 "băuturi alcoolice provenite din 
Rusia" în temeiul art. 7 (2) al Legii nr. 
38/2008 privind protecţia mărcilor, ca urmare 
a dobîndirii caracterului distinctiv în raport cu 
produsele menţionate. 
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 
 
 


