
Executor: 
Luminiţa Bodarev 

Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în noiembrie 2011 

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 

 
026091 

2009.11.04 
 

Promo-Profit 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

Promo-Profit 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2010.12.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2010.11.30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

2 Marcă naţională 

 
026092 

2009.11.04 
 

Promo-Profit 
S.R.L., societate 
comercială, MD 

Promo-Profit 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2010.12.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.11.24 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2010.11.30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

3 Marcă naţională 

 
026829 

2010.03.04 
 

BALABAN 
INTRAVEST 
S.R.L., MD 

BALABAN 
INTRAVEST 
S.R.L., MD 

2011.06.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.04.22 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 32. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

4 Marcă 
internaţională 

 
Grand-Prix 

 
IR 1025074 
2009.11.13 

 
Dotchirne 

pidpriemstvo 
"Konditerska 
korporatzia 

"Roshen", UA 

Dotchirne 
pidpriemstvo 
"Konditerska 
korporatzia 
"Roshen", 

UA 

2011.06.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.05.27 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

5 Marcă 
internaţională 

 
NORWICH 

 
IR 1031276 
2010.02.16 

 
Alvogen IP Co 

S.a.r.l., LU 

Alvogen IP 
Co S.a.r.l., 

LU 

2011.09.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.05.31 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasele 40, 42. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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6 Marcă 
internaţională 

 
IR 1017320 
2009.09.03 

 
MARKANT 

Handels- und 
Service GmbH, 

DE 

MARKANT 
Handels- 

und Service 
GmbH, DE 

2011.09.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.07.19 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 01, 29, 30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1019809 
2009.09.03 

 
CAME GROUP 

S.p.A., IT 

CAME 
GROUP 
S.p.A., IT 

2011.04.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.11.24 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorilor de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.01.27 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 37, cu excepţia: "serviciilor 
în domeniul ascensoarelor, scărilor şi 
trotuarelor rulante" şi pentru totalitatea 
serviciilor revendicate în cerere din clasa 41. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

8 Marcă naţională 

 
 

027355 
2010.06.23 

 
 

PHILIP MORRIS 
PRODUCTS S.A., 

CH 

PHILIP 
MORRIS 

PRODUCTS 
S.A., CH 

2011.05.25 
împotriva 

Deciziei de 
înregistrare a 

mărcii cu 
disclamarea 
elementului 

verbal 
„REDESIGNED” 

2011.11.25 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34, fără extinderea dreptului 
exclusiv asupra părţii verbale 
"REDESIGNED", cu excepţia executării 
grafice deosebite. 
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează de 
achitat 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 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă: Pentru taxa menţionată din p. 40 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 
iulie 2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

9 Marcă naţională 
 

БЕЛЛА НАТУРА 
BELLA NATURA   

 
027515 

2010.07.23 
 

MOLDAGROVIN 
S.R.L., MD 

MOLDAGR
OVIN S.R.L., 

MD 

2011.08.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.11.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.06.08 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33, fără extinderea dreptului 
exclusiv asupra fiecărui element verbal în 
parte. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

10 Marcă naţională 
 

 
 

026682 
2010.02.03 

DWT 
Deutsche 

Wassertech
nologien 

GmbH, DE 

2011.04.29 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.11.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.03.03 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor, serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 01, 11, 35, 
40 şi pentru produsele "dispozitive şi aparate 
pentru filtrarea apei şi cartuşe de filtrat 
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DWT Deutsche 

Wassertechnologi
en GmbH, DE 

pentru aceste dispozitive şi aparate" din 
clasa 07. 
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează de 
achitat 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 13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
Notă: Pentru taxa menţionată din p. 40 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 
iulie 2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

11 Marcă naţională 
 

GRĂDINA DE LA 
BUNICA 

 
025625 

2009.07.20 
 

APA-VIEŢII 
S.R.L., MD 

APA-VIEŢII 
S.R.L., MD 

2011.02.03 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.11.25 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 025625 din 2009.07.20. 
2. Se respinge revendicarea contestatarului. 
3. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2010.08.02. 
4. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru repunerea în drepturi - 
100 Euro (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), taxa pentru înregistrarea şi 
eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p.40 din 
Hotărârea menţionată) şi taxa neplătită în 
termenul prevăzut -  125 Euro (art. 84 al 
Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor), 
în total - 475 Euro.  
5. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Notă: Pentru taxele menţionate din p. 40 şi 
art. 84 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 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii. 

12 Marcă 
internaţională 

 
MONSTER 

 
IR 1033185 
2010.01.07 

 
Limited Liability 

Company 
Avtotransportnoe 

Enterprise 
"Bytovik", RU 

Hansen 
Beverage 

Company, a 
Delaware 

corporation, 
US 

2011.08.19 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.11.25 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.05.05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

13 Marcă 
internaţională 

 
TRUCKTECHNIC 

 
IR 1030925 
2009.04.10 

TRUCKTEC
HNIC S.A., 

BE 

2011.09.01 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.11.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.05.31 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor, serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 07, 12, 37.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
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TRUCKTECHNIC 
S.A., BE 

Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

14 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1034142 
2010.02.10 

 
LUXOTTICA 
GROUP S.p.A., IT 
LES 
PUBLICATIONS 
CONDE NAST 
S.A., FR 

LUXOTTICA 
GROUP 
S.p.A., IT 
LES 
PUBLICATI
ONS 
CONDE 
NAST S.A., 
FR 

2011.09.19 
împotriva 

Deciziei de 
înregistrare a 

mărcii cu 
disclamarea 
elementului 

verbal „vogue” 

2011.11.25 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.07.18 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 09, fără excluderea dreptului 
exclusiv asupra elementului verbal "vogue".  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

15 Marcă naţională 

 
 

027502 
2010.07.22 

 
ANHUI 

JIANGHUAI 
AUTOMOBILE 
GROUP CO., 

LTD., CN 

ANHUI 
JIANGHUAI 
AUTOMOBI
LE GROUP 
CO., LTD., 

CN 

2011.08.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.11.25 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.07.04. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
 

 
 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                   Lilia Bolocan 
 


