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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în august 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 

 
028507 

2011.02.02 
 

FABRICA DE 
MATERIALE DE 
CONSTRUCŢIE 

S.R.L., MD 

FABRICA 
DE 

MATERIALE 
DE 

CONSTRUC
ŢIE S.R.L., 

MD 

2012.04.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.08.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.02.17 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 19. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

2 Marcă naţională 
ERSTE 

 
028374 

2010.12.29 
 

BANCA 
COMERCIALĂ 

ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU S.A., 

MD 

BANCA 
COMERCIA

LĂ 
ROMÂNĂ 
CHIŞINĂU 
S.A., MD 

2012.03.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.08.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.12.20 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 36. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

3 Marcă naţională 
COMRAT SITI 
КОМРАТ СИТИ  

 
028399 

2011.01.11 
 

KILIM S.A., 
societate 

comercială, MD 

KILIM S.A., 
societate 

comercială, 
MD 

2012.04.06 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.08.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.02.03 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea serviciilor revendicate în 
cerere din clasa 35, fără extinderea dreptului 
exclusiv asupra fiecărui element verbal în 
parte „COMRAT КОМРАТ” şi „SITY СИТИ”. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

4 Marcă naţională 

 
028013 

2010.10.22 
 

Energy Brands 
Inc., US 

Energy 
Brands Inc., 

US 

2012.04.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.08.20 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.03.03 
şi se accept înregistrarea mărcii solicitate în 
baza art. 6quinquies al Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale pentru 
următoarele produse "ape potabile 
aromatizate îmbogăţite cu vitamine" din 
clasa 32. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

5 Marcă naţională 
VITAMINWATER 

 
028012 

Energy 
Brands Inc., 

US 

2012.04.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

2012.08.20 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 
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2010.10.22 
 

Energy Brands 
Inc., US 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.03.03, se acceptă înregistrarea mărcii 
solicitate pentru totalitatea produselor şi 
serviciilor revendicate în cerere din clasele 
16, 18, 21, 25, 41 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate în baza art. 6quinquies al 
Convenţiei de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii industriale pentru următoarele 
produse: "luciu de buze, balsam de buze" din 
clasa 03 şi "ape potabile aromatizate 
îmbogăţite cu vitamine" din clasa 32. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

6 Marcă naţională 
CASTLE BEER 

 
028263 

2010.12.09 
 

GRATE 
Alexandru, MD 

GRATE 
Alexandru, 

MD 

2012.01.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.11.30 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 32, fără extinderea dreptului 
exclusiv asupra cuvîntului "BEER". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

7 Marcă naţională 
GATEKEEPER 

 
027821 

2010.09.21 
 

EUROLEX 
CONSULTING 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

EUROLEX 
CONSULTIN

G S.R.L., 
societate 

comercială, 
MD 

2012.02.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.12.20 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru toate produsele şi serviciile 
revendicate în cerere din clasele 07, 37 şi 
pentru "încuietoare electrice" din clasa 09.  
3 Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale       
pentru continuarea procedurilor.  

8 Marcă naţională 
МУЛЬТИ-КЕЙК 

 
027965 

2010.10.15 
 

DOTCHIRNE 
PIDPRIEMSTVO 
"KONDITERSKA 
KORPORATZIA 
"ROSHEN", UA 

DOTCHIRN
E 

PIDPRIEMS
TVO 

"KONDITER
SKA 

KORPORAT
ZIA 

"ROSHEN", 
UA 

2012.02.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.12.16 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru "produse de panificaţie, şi anume 
biscuiţi" din clasa 30, fără extinderea 
dreptului exclusiv asupra cuvintelor 
"МУЛЬТИ" şi "КЕЙК". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

9 Marcă naţională 

 
 

030438 
2012.01.05 

 
Bionime 

Corporation, CN 

Bionime 
Corporation, 

CN 

2012.05.02 
împotriva 

Deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2012.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.03.15 
privind retragerea cererii de înregistrare a 
mărcii "BIONIME" nr. depozit 030438.  
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează să fie 
achitată taxa pentru examinarea cererii de 
înregistrare a mărcii în cuantum de 200 Euro 
(p. 35(a) 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.  
 

10 Marcă naţională 

 
 

030437 
2012.01.05 

 
Bionime 

Corporation, CN 

Bionime 
Corporation, 

CN 

2012.05.02 
împotriva 

Deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2012.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.03.15 
privind retragerea cererii de înregistrare a 
mărcii "Rightest" nr. depozit 030437.  
3.  În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează să fie 
achitată taxa pentru examinarea cererii de 
înregistrare a mărcii în cuantum de 200 Euro 
(p. 35(a) din Taxele pentru servicii cu  
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale,  aprobate 
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prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
13.08.1997). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale       
pentru continuarea procedurilor.  

11 Marcă 
internaţională 

 
IR 925 238 
2007.02.07 

 
Philip Morris 

Products S.A., CH 

Philip Morris 
Products 
S.A., CH 

2012.03.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.01.31 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru toate produsele revendicate în cerere 
din clasele 11, 34. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

12 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1050151 
2010.05.27 

 
Peek Traffic 
Limited, GB 

Peek Traffic 
Limited, GB 

2012.01.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2012.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorilor de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.11.10 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 09: 
aparate şi instrumente ştiinţifice, geodezice; 
aparate şi instrumente electrice şi electronice 
pentru detectarea, clasificarea, măsurarea, 
calcularea, cîntărirea şi/sau colectarea 
datelor privind automobilele; detectoare 
pentru pietoni; aparate şi instrumente de 
control a semnalelor rutiere; dispozitive de 
semnale rutiere; aparate şi instrumente de 
control şi dirijare a traficului; camere video 
pentru detectarea vitezei vehiculelor; 
semnale pentru pietoni; semnale luminoase 
pentru informarea pietonilor; publicaţii 
electronice cu privire la aparate de control şi 
dirijare sau de iluminare a traficului; hard de 
calculator şi soft de calculator pentru a fi 
utilizate în controlul şi dirijarea semnalelor 
rutiere. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

13 Marcă 
internaţională 
Сырприз 

 
IR 1058337 
2010.10.07 

 
Private Joint Stock 

Company"Milk 
Alliance", UA 

Private Joint 
Stock 

Company"Mi
lk Alliance", 

UA 

2012.04.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.08.21 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.01.31. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

14 Marcă 
internaţională 

 
IR 1039485 
2010.03.26 

 
Dotchirne 

pidpriemstvo 
"Konditerska 
korporatzia 

"Roshen", UA 

Dotchirne 
pidpriemstvo 
"Konditerska 
korporatzia 
"Roshen", 

UA 

2011.10.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2012.08.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.08.16 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru toate produsele revendicate în cerere 
din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

           
              
                   Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                   Lilia Bolocan 


