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Lista contesta iilor examinate la Comisia de Contesta ii în 
luna iulie 2014 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  

 
LAY'S 

 
013164 

2003.06.20 
Nr. certificat 

11262 
 

PepsiCo, Inc., 
corpora ie din 
statul North 

Carolina, US 

PepsiCo, Inc., 
corpora ie din 
statul North 
Carolina, US 

2014.04.29 
privind 

repunerea în 
drepturi 

2014.07.29 1. Se repune în drepturi titularul m rcii nr. 
11262 i se reia procedura de reînnoire. 
2. În termen de pîn  la o lun  de la 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 i pentru 
fiecare clas  de produse i servicii, dep ind 
1 - 50 Euro (3x50 - 150 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 - 200 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 - 600 Euro.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

2 Marc  na ional  
 

LOVE PINK 
 

034603 
2012.11.16 

 
Victoria's Secret 

Stores Brand 
Management, 

Inc., US 

Victoria's 
Secret Stores 

Brand 
Management, 

Inc., US 

2014.05.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.07.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.03.03. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 
 

3 Marc  na ional  
 

INSTRUMENTE. 
MD 

 
032499 

2013.01.30 
 

ADVALOREM 
S.R.L., societate 
comercial , MD 

ADVALOREM 
S.R.L., 

societate 
comercial , 

MD 

2014.04.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.07.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.02.28.  
3. Se transmite dosarul în arhiv .  
 

4 Marc  na ional  
 

 
032256 

2012.12.05 

BMA 
International 

EC, BH 

2014.05.20 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.07.29 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.04.11.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
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BMA 

International EC, 
BH 

5 Marc  na ional  
 

VICTORIA'S 
SECRET PINK 

 
034604 

2012.11.16 
 

Victoria's Secret 
Stores Brand 
Management, 

Inc., US 

Victoria's 
Secret Stores 

Brand 
Management, 

Inc., US 

2014.05.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.07.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.03.03 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

6 Marc  na ional  
 

VICTORIA'S 
SECRET 

 
034602 

2012.11.15 
 

Victoria's Secret 
Stores Brand 
Management, 

Inc., US 

Victoria's 
Secret Stores 

Brand 
Management, 

Inc., US 

2014.05.05 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.07.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.03.03 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7 Marc  na ional  
 

 
 

029769 
2011.09.09 

 
Samsung 

Electronics Co., 
Ltd. (a Korean 

Corporation), KR 

Samsung 
Electronics 
Co., Ltd. (a 

Korean 
Corporation), 

KR 

2012.11.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.07.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2012.09.21 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 09. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, urmeaz  de 
achitat taxa pentru înregistrarea i eliberarea 
certificatului de înregistrare a m 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). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

8 Marc  na ional  
 

 
029770 

2011.09.09 
 

Samsung 
Electronics Co., 
Ltd. (a Korean 

Corporation), KR 

Samsung 
Electronics 
Co., Ltd. (a 

Korean 
Corporation), 

KR 

2012.11.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.07.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2012.09.21 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 09. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, urmeaz  de 
achitat taxa pentru înregistrarea i eliberarea 
certificatului de înregistrare a m 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). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

9 Marc  na ional  

 
 

SPATARI 
Alexandr, MD 

2014.06.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.07.29 1. Se accept  revendicarea contestatarului 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2013.08.29 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 35, 38, 41.  
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
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031829 
2012.09.27 

 
SPATARI 

Alexandr, MD 

expedierii prezentei hot râri, urmeaz  de 
achitat taxa pentru înregistrarea i eliberarea 
certificatului de înregistrare a m 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). 
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. Înlesnirile prev zute se aplic  
i persoanelor fizice. 

 
10 Marc  na ional  

 
 

031213 
2012.05.31 

 
CEPOI Victor, 

MD 

CEPOI Victor, 
MD 

2014.03.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.07.30 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 . 
 

11 Marc  na ional  
 

 
FIXATO® 

 
031471 

2012.07.10 
 

CEPOI Victor, 
MD 

CEPOI Victor, 
MD 

2014.01.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.07.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2013.12.05. 
3. Se transmite dosarul în arhiv . 
 

12 Marc  na ional  
 

 
! 

 
032276 

2012.12.10 
 

BALABAN 
INTRAVEST 

S.R.L., societate 
comercial , MD 

BALABAN 
INTRAVEST 

S.R.L., 
societate 

comercial , 
MD 

2014.02.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.07.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2013.12.30. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, urmeaz  de 
achitat taxa pentru înregistrarea i eliberarea 
certificatului de înregistrare a m 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). 
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.  
 

13 Marc  na ional  

 
 

MARTIANOV
A Natalia, MD 

2014.05.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

2014.07.30 1. Se accept  par ial revendicarea 
contestatarului în temeiul scrisorii de acord 
prezentate. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.03.14 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 
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032638 
2013.02.14 

 
MARTIANOVA 

Natalia, MD 

rcii pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 24, 26, 35, 
40 i pentru produsele "haine de dam : 
paltoane, jachete din stof i piele, produse 
din blan  natural ; îmbr minte pentru 
femei din materiale naturale i sintetice: 
rochii, bluze, fuste, veste, jachete, c i, 
topuri" din clasa 25. 
3. În termen de pîn  la o lun  din data 
expedierii prezentei hot râri, urmeaz  de 
achitat taxa pentru înregistrarea i eliberarea 
certificatului de înregistrare a m 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). 
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. Înlesnirile prev zute se aplic  
i persoanelor fizice. 

 
14 Marc  

interna ional  

 
 

IR 1139894 
2012.09.14 

 
ORKLA FOODS 
ROMANIA S.A., 

RO 

ORKLA 
FOODS 

ROMANIA 
S.A., RO 

2014.03.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.07.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.01.14. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

15 Marc  
interna ional  

 
INSANITY THE 

ASYLUM 
 

IR 1119501 
2012.02.22 

 
Beachbody, LLC 

(a Delaware 
Limited Liability 
Company), US 

Beachbody, 
LLC (a 

Delaware 
Limited 
Liability 

Company), 
US 

2014.04.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.07.30 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.02.25. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

16 Marc  
interna ional  

 
.MERCK 

 
IR 1137015 
2012.09.11 

 
Merck KGaA, DE 

Merck KGaA, 
DE 

2014.03.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

par ial  a cererii 
de înregistrare a 

rcii 

2014.07.30 1. Se accept  revendicarea contestatarului 
în temeiul acordului prezentat. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.02.12 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor i serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 05, 38.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale     
pentru continuarea procedurilor. 
 

 
Pre edintele Comisiei de Contesta ii                                              Lilia Bolocan 


