
Lista contesta iilor examinate la Comisia de Contesta ii în 
luna februarie 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  

 
LaVie 

 
014539 

2004.04.14 
Nr. certificat 

12108 
 

URSACHI Oleg, 
MD 

URSACHI 
Oleg, MD 

2015.01.05 
privind 

repunerea în 
drepturi 

2015.02.19 1. Se repune în drepturi titularul m rcii nr. 
12108 i se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, titularul va 
achita taxa pentru reînnoirea valabilit ii 
certificatului de înregistrare a m rcii pe o 
perioad  de 10 ani pentru o clas  de 
produse i servicii - 250 Euro (p. 41 din 
Taxele pentru servicii cu semnifica ie juridic  
în domeniul protec iei obiectelor propriet ii 
intelectuale, aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997), precum 
i taxa de 50 % din cuantumul taxei pentru 

reînnoire - 125 Euro pentru acordarea unei 
perioade de gra ie de 6 luni pentru reînnoirea 
valabilit ii certificatului de înregistrare a unei 

rci individuale (p. 42 din Hot rârea 
men ionat ), total - 375 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Not : Pentru taxele men ionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dac  solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condi iile legale 
dreptul s u pîn  la data pl ii i este o 
întreprindere care întrune te criteriile stabilite 
în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 
iulie 2006 privind sus inerea sectorului 
întreprinderilor mici i mijlocii. Înlesnirile 
prev zute se aplic i persoanelor fizice. 
 

2 Marc  na ional  

 
 

030953 
2012.04.12 

 
Publichne 

aktsionerne 
tovarystvo 

"Koblevo", UA 

Publichne 
aktsionerne 
tovarystvo 

"Koblevo", UA 

2014.09.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.19 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2013.11.14 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru produsul "vermut" din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 
 



3 Marc  na ional  
 

URAL 
 

033103 
2013.05.03 

 
ADVALOREM 

S.R.L., societate 
comercial , MD 

 
 
 

ADVALOREM 
S.R.L., 

societate 
comercial , 

MD 

2014.07.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.19 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.05.12 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 07.   
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

4 Marc  na ional  
 

PIROTERM 
 

029025 
2011.04.11 

 
PIROTERM-

SERVICE 
S.R.L., MD 

 
 

PIROTERM-
SERVICE 
S.R.L., MD 

2013.08.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.19 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2013.06.25 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 37.   
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

5 Marc  na ional  
 

SEKRET 
MONAHA 
CEKPET 
MOHAXA 

 
033875 

2013.10.18 
 

DÂRZU Sorin, 
MD 

 

DÂRZU Sorin, 
MD 

2014.10.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.19 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.08.28 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

6 Marc  na ional  
 

 
 

034152 
2013.12.02 

 
MAGISTRALA-
NISTRU S.R.L., 

MD 
 

MAGISTRALA
-NISTRU 

S.R.L., MD 

2014.11.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.19 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.09.22 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea  serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 37. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7 Marc  na ional  
 

CAFFE 
VERONA 

 
033376 

2013.06.28 
 

Starbucks 
Corporation 

d/b/a Starbucks 
Coffee 

Company, 
corpora ie din 

statul 
Washington, US 

 
 
 

Starbucks 
Corporation 

d/b/a 
Starbucks 

Coffee 
Company, 

corpora ie din 
statul 

Washington, 
US 

2014.12.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.19 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.10.01 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30. Dreptul exclusiv nu se 
va extinde asupra elementelor verbale luate 
separat "CAFFE" i "VERONA". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 



8 Marc  na ional  
 

LOWSPIRIN 
 

031415 
2012.07.03 

 
YUV PHARM 

S.R.L., 
întreprindere cu 

capital str in, 
MD 

YUV PHARM 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
str in, MD 

2014.12.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.02.19 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.02.17. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, solicitantul 
urmeaz  s  achite taxa pentru înregistrarea 
i eliberarea certificatului de înregistrare a 

rcii în cuantum de 250 Euro (p. 40 din 
Taxele pentru servicii cu semnifica ie juridic  
în domeniul protec iei obiectelor propriet ii 
intelectuale, aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13) i taxa 
nepl tit  în termenul prev zut - 125 Euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protec ia 

rcilor), în total - 375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Not : Pentru taxa men ionat  pot fi aplicate 
scutiri (50%), dac  solicitantul nu a preluat 
sau nu a transmis în condi iile legale dreptul 

u pîn  la data pl ii i este o întreprindere 
care întrune te criteriile stabilite în art. 2 al. 
(2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind sus inerea sectorului întreprinderilor 
mici i mijlocii.  
 

9 Marc  na ional  
 

COLLICKID 
 

031405 
2012.07.03 

 
YUV PHARM 

S.R.L., 
întreprindere cu 

capital str in, 
MD 

YUV PHARM 
S.R.L., 

întreprindere 
cu capital 
str in, MD 

2014.12.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.02.19 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene        
Industriale din 2014.03.10. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, solicitantul 
urmeaz  s  achite taxa pentru înregistrarea 
i eliberarea certificatului de înregistrare a 

rcii în cuantum de 250 Euro (p. 40 din 
Taxele pentru servicii cu semnifica ie juridic  
în domeniul protec iei obiectelor propriet ii 
intelectuale, aprobate prin Hot rârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13) i taxa 
nepl tit  în termenul prev zut - 125 Euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protec ia 

rcilor), în total - 375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Not : Pentru taxa men ionat  pot fi aplicate 
scutiri (50%), dac  solicitantul nu a preluat 
sau nu a transmis în condi iile legale dreptul 

u pîn  la data pl ii i este o întreprindere 
care întrune te criteriile stabilite în art. 2 al. 
(2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 
privind sus inerea sectorului întreprinderilor 
mici i mijlocii.  
 

10 Marc  
interna ional  

 
FITNESSCATALYST 

 
IR 1159342 
2013.04.08 

 
Obschestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya", RU 

 
 
 
 

Obschestvo s 
ogranichennoy 

otvetstvennostyu 
"Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya", RU 

2014.12.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.19 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.09.04 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 



11 Marc  na ional  
 

 
 

030199 
2011.11.14 
ETOLAUR 
S.R.L., MD 

 

ETOLAUR 
S.R.L., MD 

2014.07.24 
privind 

repunerea în 
drepturi  

 

2015.02.19 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 030199 din 2011.11.14. 
2. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei încheieri, solicitantul va 
achita taxa pentru repunerea în drepturi - 
100 Euro (p.78 din Taxele pentru servicii cu 
semnifica ie juridic  în domeniul protec iei 
obiectelor propriet ii intelectuale, aprobate 
prin Hot rârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997). 

12 Marc  
interna ional  

 

 
 

IR 1029087 
2010.01.07 

 
ICE SA, société 
anonyme, BX 

 

ICE SA, 
société 

anonyme, BX 

2014.04.17 
privind 

repunerea în 
drepturi  

 

2015.02.19 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1029087 din 2010.01.07. 
 
 

13 Marc  
interna ional  

 

 
 

IR 1029087 
2010.01.07 

 
ICE SA, société 
anonyme, BX 

 

ICE SA, 
société 

anonyme, BX 

2014.04.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.19 1. Se accept  revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2012.02.08 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 14. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

14 Marc  na ional  
 

FUGANMERTEL 
 

031946 
2012.10.18 

 
SUPRATEN 

S.A., MD 
 

SUPRATEN 
S.A., MD 

2014.03.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.01.17. 
3. Se transmite dosarul în arhiv .  
 

15 Marc  na ional  
 

CELCO 
 

032482 
2013.01.22 

 
RULEVSCHI 
Dumitru, MD  

RULEVSCHI 
Dumitru, MD  

2014.05.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii  
 

2015.02.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.03.10. 
3. Se transmite dosarul în arhiv .  
 

16 Marc  na ional  
 

ESSEX 
 

034510 
2014.01.21 

 
METCO 

(MIDDLE EAST 
TOBACCO CO.) 

LIMITED, CY 

METCO 
(MIDDLE 

EAST 
TOBACCO 

CO.) 
LIMITED, CY 

2014.12.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.11.12. 
3. Se transmite dosarul în arhiv .  
 



17 Marc  na ional  
 

 
 

034509 
2014.01.21 

 
METCO 

(MIDDLE EAST 
TOBACCO CO.) 

LIMITED, CY 

METCO 
(MIDDLE 

EAST 
TOBACCO 

CO.) 
LIMITED, CY 

2014.12.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.20 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.11.12 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

18 Marc  na ional  
 

 
 

034365 
2013.12.27 

 
J.V.V. SERVICE 
COMER  S.R.L., 

MD 

J.V.V. 
SERVICE 
COMER  
S.R.L., MD 

2014.10.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2015.02.20 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.09.11 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 07. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

19 Marc  na ional  
 

iOS 
 

033367 
2013.06.26 

 
Cisco 

Technology, Inc., 
corpora ie din 

statul California, 
US 

Cisco 
Technology, 

Inc., 
corpora ie din 

statul 
California, US 

2014.12.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2015.02.20 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.10.28 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 42. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

 
Pre edintele Comisiei de Contesta ii                                            Lilia Bolocan 

 


