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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii în 
luna mai 2014 în privin ţa cărora procedura a fost finalizat ă  
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 

 
027321 

2010.06.22 
 

CRICOVA S.A., 
combinat de 
vinuri, MD 

CRICOVA 
S.A., combinat 
de vinuri, MD 

2011.10.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.05.05 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.08.04 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33, în legătură cu 
decăderea motivelor de refuz. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

2 Marcă naţională 
 

LINEA ROSSA 
 

032299 
2012.12.12 

 
Obşcestvo s 
ogranicennoi 

otvetstvennostiiu 
"ALMAZ-M", RU 

PRADA S.A., 
LU 

2014.02.09 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2014.05.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.12.09 
şi se respinge cererea de înregistrare a 
mărcii nr. depozit 032299 din 2012.12.12, pe 
numele solicitantului Obşcestvo s 
ogranicennoi otvetstvennostiiu "ALMAZ-M", 
RU. 
3. Se restituie taxa achitată pentru eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii. 
4. Se transmite dosarul în arhivă.  
 

3 Marcă naţională 
 

ROUA DIMINEŢII 
 

031716 
2012.09.06 

 
EURO-ALCO 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EURO-ALCO 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

2014.04.02 
împotriva 

deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2014.05.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului.  
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din  
2014.02.27. 
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul 
urmează să achite 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 1997.08.13) şi taxa 
neplătită în termenul prevăzut - 125 Euro 
(art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor), în total - 375 Euro. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Notă: Pentru taxele menţionate pot fi 
aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a 
preluat sau nu a transmis în condiţiile legale 
dreptul său pînă la data plăţii şi este o 
întreprindere care întruneşte criteriile stabilite 
în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 
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iulie 2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii.  
 

4 Marcă naţională 
 

505 
 

031448 
2012.07.10 

 
CEPOI Victor, 

MD 

CEPOI Victor, 
MD 

2014.01.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.05.06 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.10.31 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse: "adezivi 
(materiale de lipit) destinaţi industriei" din 
clasa 01 şi "adezivi (materiale de lipit) pentru 
papetărie sau menaj" din clasa 16. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

5 Marcă naţională 
 

МОЛОЧНЫЙ 
МИР 

  
031751 

2012.09.11 
 

ComolCo S.R.L., 
firmă, MD 

ComolCo 
S.R.L., firmă, 

MD 

2014.01.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.05.06 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.11.25 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 29: 
"lapte şi produse lactate, toate produsele pe 
bază de lapte incluse în clasa 29". Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementului 
"МОЛОЧНЫЙ".   
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

6 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1123309 
2012.06.01 

 
PROJETCLUB, 

FR 

PROJETCLUB, 
FR 

2014.01.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.05.06 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.10.17 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 25, 28, 35. 
Dreptul exclusiv nu se va extinde asupra 
elementului verbal "Colors", cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7 Marcă 
internaţională 

 
LINDT TEDDY 

 
IR 1088834 
2011.08.05 

 
Chocoladefabrik

en Lindt & 
Sprüngli AG, CH 

Chocoladefabr
iken Lindt & 
Sprüngli AG, 

CH 

2014.02.10 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.05.06 Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1099016 din 2011.10.14. 

8 Marcă  
Internaţională 

 
LINDT TEDDY 

 
IR 1088834 
2011.08.05 

 
Chocoladefabrik

en Lindt & 
Sprüngli AG, CH 

Chocoladefabr
iken Lindt & 
Sprüngli AG, 

CH 

2014.02.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.05.06 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.21 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 30: 
"bomboane de ciocolată goale şi cu 
umplutură; prăjituri de ciocolată, şi anume 
mici bomboane de ciocolată asortate 
(praline); forme de ciocolată goale şi 
umplute". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                              Lilia Bolocan 


