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Lista contesta iilor examinate la Comisia de Contesta ii în 
luna septembrie 2015 în privin a c rora procedura a fost 

finalizat   
Se publica urm toarele date: num rul curent, denumirea OPI, num rul i data depozitului, num rul 

titlului de protec ie, solicitantul sau titularul, contestatarul, data depunerii i obiectul contesta iei,  
data examin rii contesta iei, rezultatul examin rii contesta iei 

Nr. 
crt. 

Denumirea OPI 
 

Nr. i data 
depozitului/ 
Nr. titlului de 

protec ie 
 

Solicitant / 
Titular 

Contestatar Data depunerii 
i obiectul 

contesta iei 

Data 
examin rii 
contesta iei 

Rezultatul examin rii contesta iei 

1 2 3 4 5 6 
1 Marc  na ional  

 
FERMA 

 
035211 

2014.06.03 
 

CIBIZOV Denis, 
MD 

CIBIZOV 
Denis, MD 

2015.05.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2015.03.11. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 

2 Marc  na ional  
 

FRATELLI 
 

035221 
2014.06.03 

 
CIBIZOV Denis, 

MD 

CIBIZOV 
Denis, MD 

2015.05.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.28 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.03.11 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 29, 30.   
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
 

3 Marc  na ional  
 

CARNOSA 
 

035212 
2014.06.03 

 
CIBIZOV Denis, 

MD 

CIBIZOV 
Denis, MD 

2015.07.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2015.04.30. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 

4 Marc  na ional  
 

RUSSIAN 
ADMIRAL 

 
034233 

2013.12.12 
 

BODRUG 
Gheorghe, MD 

BODRUG 
Gheorghe, 

MD 

2015.05.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.28 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.03.11 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 33: 
„votc , fabricat  conform tradi iilor ruse ti".   
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

5 Marc  na ional  
 

PO TA NOU  
 

035762 
2014.09.15 

 
Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
"NOVA 

POSHTA", UA 

Tovarystvo z 
obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu 
"NOVA 

POSHTA", UA 

2015.07.31 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.28 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.06.01 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 38, 39, 42, f  
extinderea dreptului exclusiv asupra fiec rui 
element verbal în parte „PO TA", „NOU ". 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 
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6 Desene i 
modele 

industriale  
 

Monumente 
funerare 

 
f 2014 0029 
2014.04.11 

 
EROHIN 

Ruslan, MD 

EROHIN 
Ruslan, MD 

2015.07.06 
împotriva 

Hot rârii de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 
desenelor i 
modelelor 
industriale 

2015.09.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Hot rârea 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2015.04.28. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 
 

7 Marc  na ional  

 
031798 

2012.09.21 
 

Moldova Zah r 
S.R.L., 

întreprindere cu 
capital str in, 

MD 

Moldova 
Zah r S.R.L., 
întreprindere 

cu capital 
str in, MD 

2014.04.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.02.17. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 
 

8 Marc  na ional  
 

 
034758 

2014.03.10 
 

BASVINEX S.A., 
MD 

BASVINEX 
S.A., MD 

2015.05.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2015.04.08. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 

9 Marc  na ional  

 
034699 

2014.02.25 
 

SÎRBU Anatolie, 
MD 

SÎRBU 
Anatolie, MD 

2015.08.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul acordului prezentat. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.07.17 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

10 Marc  na ional  
 

FREEZY 
 

033962 
2013.11.07 

 
JARDAN 

Vladimir, MD 

JARDAN 
Vladimir, MD 

2015.07.08 
privind 

repunerea în 
drepturi 

2015.09.29 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 033962 din 2013.11.07. 

11 Marc  na ional  
 

FREEZY 
 

033962 
2013.11.07 

 
JARDAN 

Vladimir, MD 

JARDAN 
Vladimir, MD 

2015.07.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.09.16 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
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procedurilor. 
12 Marc  na ional  

 
035587 

2014.08.08 
 

ZINCENCO 
Alexandr, MD 

ZINCENCO 
Alexandr, MD 

2015.07.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.29 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.05.29 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 02. Dreptul exclusiv nu se 
va extinde asupra elementelor „NOVA", „®", 
„+". 
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

13 Marc  na ional  
 

CAFÉ SANTO 
DOMINGO 

 
034144 

2013.11.26 
 

INDUSTRIAS 
BANILEJAS, 

SAS., DO 

INDUSTRIAS 
BANILEJAS, 

SAS., DO 

2015.07.16 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.29 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.05.19 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate în 

baza art. 6 quinquies al Conven iei de la Paris 
pentru protec ia propriet ii industriale, 
pentru urm toarele produse din clasa 30: 
„cafea".  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor. 

14 Marc  na ional  
 

 
035381 

2014.07.04 
 

SHARP 
KABUSHIKI 
KAISHA also 

trading as SHARP 
CORPORATION, 

corpora ie 
organizat i 

existent  conform 
legilor Japoniei, 
Produc tori i 

Comercian i, JP 

SHARP 
KABUSHIKI 
KAISHA also 

trading as 
SHARP 

CORPORATION, 
corpora ie 

organizat i 
existent  

conform legilor 
Japoniei, 

Produc tori i 
Comercian i, JP 

2015.06.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2015.05.08. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 

15 Marc  
interna ional  

 
PETIT AMOUR 

 
IR 1187961 
2013.10.02 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2015.08.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.09.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.06.08 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

16 Marc  
interna ional  

 
CRIVIT 

 
IR 1039044 
2009.12.09 

 
Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

Lidl Stiftung & 
Co. KG, DE 

2015.07.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.09.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.04.27 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 
18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28.  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

17 Marc  
interna ional  

 
KIMBO 

 
IR 827 520 
2004.04.15 

 

KIMBO 
S.P.A., IT 

2015.07.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.09.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorilor de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2015.04.21 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 11, 21 i pentru 
urm toarele produse din clasa 30: „cafea, 
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KIMBO S.P.A., 
IT 

ceai, cacao, cu excep ia untului de cacao; 
orez, tapioc , sago; înlocuitori de cafea; 
înghe at ; miere, sare; mu tar; o et, sosuri 
(condimente); mirodenii; ghea " din clasa 
32: „bere; ape minerale i gazoase i alte 

uturi nealcoolice; b uturi din fructe i 
sucuri de fructe; siropuri i alte preparate 
pentru fabricarea b uturilor" i pentru 
urm toarele servicii din clasa 43: „servicii 
pentru furnizarea produselor alimentare i 

uturilor, cu excep ia produselor de 
panifica ie, magazinelor de patiserie i  
magazinelor de bomboane i ciocolat ;  
servicii de cazare temporar ".  
3. Se transmite dosarul în Direc ia m rci i 
design industrial pentru continuarea 
procedurilor.  
 

 
Pre edintele Comisiei de Contesta ii                                       Svetlana Munteanu 

 
 


