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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în noiembrie 2012 

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 

 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ  

 
028571 

2011.02.10 
 

DIMITRIEVA 
Olga, MD 

DIMITRIEVA 
Olga, MD 

2012.07.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.11.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.05.17. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

2 Marcă naţională 
 

RUSSIAN 
SEASON  

 
028894 

2011.03.22 
 

ALIOHIN Oleg, 
MD 

ALIOHIN 
Oleg, MD 

2012.09.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.11.26 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.07.27 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 33: 
"băuturi alcoolice (cu excepţia berii) 
provenite din Federaţia Rusă" şi pentru 
următoarele servicii din clasa 35: "publicitate; 
gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; studiul pieţei, investigaţii pentru 
afaceri, informaţii pentru afaceri, susţinere în 
comercializarea produselor sus-menţionate; 
import-export; lucrări de birou; servicii ale 
reţelelor de magazine specializate, 
recepţionarea comenzilor; servicii de 
publicitate, servicii de promovare a 
produselor sus-numite, servicii de publicare 
a textelor publicitare, servicii de vînzare cu 
amănuntul, angro; organizarea expoziţiilor şi 
tîrgurilor în scopuri comerciale, servicii de 
reprezentare a terţilor la expoziţii şi tîrguri în 
scopuri comerciale şi de promovare, relaţii 
cu publicul, distribuirea eşantioanelor, 
demonstrare şi etalare de produse, toate 
serviciile cu referire la produsele menţionate 
din clasa 33". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

3 Marcă naţională 
 

 
 

028633 
2011.02.16 

 
MEDPHARM 
CONSULT 
S.R.L., MD 

MEDPHARM
CONSULT 
S.R.L., MD 

2012.09.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.11.26 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.07.13 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 05: 
"produse farmaceutice cu excepţia 
preparatelor medicinale pentru îngrijirea 
orală şi dentară, produse veterinare; 
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", 
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pentru totalitatea produselor revendicate din 
clasa 10, pentru serviciile "lucrări de birou" 
din clasa 35, pentru serviciile din clasa 42: 
"servicii ştiinţifice, precum şi servicii de 
cercetare şi de creaţie, referitoare la 
acestea; servicii de analiză şi cercetare 
industrială şi pentru următoarele servicii din 
clasa 44: "servicii medicale; servicii de igienă 
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni; 
servicii pentru tratarea solurilor, în special de 
recuperare a solului şi reglare a echilibrului 
ecologic, consolidarea şi protecţia plantelor, 
precum şi grija pentru zonele intens 
exploatate şi de prevenire şi de recuperare 
fizică, chimică, dezechilibru microbian şi 
ecologic a zonelor intens exploatate". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

4 Marcă 
internaţională 

 
Coral 

 
IR 1057163 
2010.04.21 

 
ODEON 
TURIZM 

IŞLETMECILIGI 
ANONIM 

ŞIRKETI, TR 

ODEON 
TURIZM 

IŞLETMECILI
GI ANONIM 
ŞIRKETI, TR 

2012.05.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.11.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.03.05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

5 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 897752 
2006.08.07 

 
Kaufland 

Warenhandel 
GmbH & Co. KG, 

DE 

Kaufland 
Warenhandel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2012.06.18 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 
 

2012.11.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se restituie taxa achitată pentru repunerea 
în drepturi conform 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. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
 

6 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 897754 
2006.08.07 

 
Kaufland 

Warenhandel 
GmbH & Co. KG, 

DE 

Kaufland 
Warenhandel 
GmbH & Co. 

KG, DE 

2012.06.18 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 
 

2012.11.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se restituie taxa achitată pentru repunerea 
în drepturi conform 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. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
 

7 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1075584 
2011.03.30 

KYB Europe 
GmbH, DE 

2012.10.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.11.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.08.06 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 12. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
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KYB Europe 
GmbH, DE 

Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

8 Invenţie 
 

Procedeu de 
prelucrare/ 
păstrare şi 

preg ătire spre 
realizare a 

materialului 
vinicol în stare 

proasp ătă 
 

a 2011 0009 
2011.01.21 

 
CEMÎRTAN 
Mihail, MD 

CEMÎRTAN 
Mihail, MD 

2012.04.06 
împotriva 

Hotărârii de 
respingere a 

cererii de brevet 
de invenţie 

2012.11.26 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Hotărârea 
Departamentului Invenţii şi Soiuri de Plante 
din 2012.02.07 privind respingerea cererii nr. 
depozit a 2011 0009 din 2011.01.21. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
 

9 Marcă naţională 
 

 
 

027009 
2010.04.21 

 
NICOLAEV 
Vasilii, MD 

NICOLAEV 
Vasilii, MD 

2011.11.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.11.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.09.12. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

10 Marcă naţională 
 

KINSMART 
  

029644 
2011.08.10 

 
Richi-Tichi 
S.R.L., MD 

Kintoy Die-
Casting 

Manufactory 
Limited, HK 

2012.07.25 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2012.11.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.06.22 
şi se respinge cererea de înregistrare a 
mărcii nr. depozit 029644 din 2011.08.10, pe 
numele solicitantului Richi -Tichi S.R.L., MD.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

            
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                   Lilia Bolocan 
 


