
1 
Executor:  
Luminiţa Bodarev 

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în noiembrie 2010 

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 

THERMONA 
 

023118 
2008.03.17 

 
DIADAN-LEX 
S.R.L., MD 

THERMONA 
Spol. s.r.o., 

CZ 

2009.12.17 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2010.11.23 1.  A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2.  A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale       
pentru perfectarea procedurilor ulterioare. 
 

2 Marcă 
internaţională 

 
IR 985 419 
2008.09.26 

 
TRW 

AUTOMOTIVE 
ESPANA, S.L., 

ES 

TRW 
AUTOMOTIV
E ESPANA, 

S.L., ES 

2010.06.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2010.11.23 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.04.16 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

3 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 942 333 
2007.06.13 

 
OOO 

"Smeshariki", RU 

OOO 
"Smeshariki", 

RU 

2010.07.02 
Privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.11.23 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea  IR 942 333 din 2007.06.13. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2009.03.04 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

4 Marcă naţională 

 
 

025465 
2009.06.09 

 
DANYA 

COSMETICS 
LTD, companie 
înregistrată şi 

existentă 
conform legilor 
Israelului , IL 

DANYA 
COSMETICS 

LTD, 
companie 

înregistrată şi 
existentă 
conform 
legilor 

Israelului , IL 

2010.07.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.06.11 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 03. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 



2 
Executor:  
Luminiţa Bodarev 

5 Marcă naţională 
NOOFEN 
НООФЕН  

 
025226 

2009.04.01 
 

Akciju sabiedriba 
"OLAINFARM", 

LV 

Akciju 
sabiedriba 

"OLAINFARM
", LV 

2010.08.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.06.11 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 05: 
preparate farmaceutice nootropice; produse 
veterinare; produse igienice pentru medicină; 
substanţe dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; plasturi şi materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide. 
2. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

6 Marcă 
internaţională 

 
IR 994 540 
2008.09.24 

 
MIP METRO 

Group 
Intellectual 

Property GmbH 
& Co. KG, DE 

MIP METRO 
Group 

Intellectual 
Property 

GmbH & Co. 
KG, DE 

2010.07.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2010.05.26. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

7 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 950 749 
2007.12.10 

 
WisTa 

Laboratories Ltd, 
SG 

WisTa 
Laboratories 

Ltd, SG 

2010.07.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.11.24  1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
 2. Se abrogă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2010.04.29 şi se acceptă protecţia mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor şi 
serviciilor revendicate în cerere, inclusiv 
pentru următoarele produse din clasa 09: 
aparate şi instrumente ştiinţifice, de 
măsurare şi didactice; software de calculator 
pentru facilitarea cercetărilor în domeniul 
ştiinţei, medicinii, medicamentelor, 
farmaceuticii, biologiei, biotehnologiei, 
bioinformaticii, evoluţiei clinice şi statisticelor, 
instrumentelor de laborator şi de diagnostic; 
aparate pentru uz în investigaţiile genetice, 
cercetările şi analizele biochimice, CD-rom şi 
discuri pentru calculatoare conţinînd 
publicaţii electronice şi anume rapoarte de 
testare, reviste şi manuale şi informaţie în 
domeniul cercetărilor preclinice, clinice şi 
farmaceutice şi elaborării medicamentelor şi 
cercetării medicamentelor; servere de 
calculatoare; suporturi magnetice de date 
preînregistrate şi discuri preînregistrate 
pentru calculatoare conţinînd baze de date şi 
informaţie în domeniul ştiinţific, medical, al 
medicamentelor, clinic, farmaceutic, biologic, 
biotehnologic, bioinformatic şi cercetări 
statistice. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

 
 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                        Lilia Bolocan 
 


