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

 
032152 

2012.11.20 
 

Victoria's Secret 
Stores Brand 
Management, 

Inc., US 

Victoria's 
Secret Stores 

Brand 
Management, 

Inc., US 

2014.08.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.06.25 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 03, 18, 25. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

2 Marc  na ional  
ORGYL  

 
031385 

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 

2013.09.26 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2013.07.26 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 05: 
remediu ADN-tropic antiprotozoic i 
antibacterian. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

3 Marc  na ional  

 
 

032017 
2012.10.26 

 
TANDEM-AERO 

S.R.L., 
întreprindere 

mixt , companie 
aerian , MD 

TANDEM-
AERO S.R.L., 
întreprindere 

mixt , 
companie 

aerian , MD 

2014.03.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.02.19 
i se accept  înregistrarea m rcii solicitate 

pentru urm toarele servicii din clasa 39: 
"servicii ce in de c toriile aeriene; servicii 
în vederea transport rii în trafic aerian; curse 
aeriene prin charter; servicii în vederea 
transportului de pasageri i transportului de 

rfuri în trafic aerian; serviciu de curier; 
transport i livrare de m rfuri, servicii 
prestate de birourile de c torii i rezervare 
de bilete; servicii în vederea organiz rii 
vizit rii locurilor de interes cultural, istoric, 
arhitectural, etc., c toriilor i croazierelor, 
servicii în vedea organiz rii concediilor i 
tratament; servicii în vederea asigur rii cu 
informa ie turistic ". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

4 Marc  
interna ional  

Dotchirne 
pidpriemstvo 
"Konditerska 
korporatzia 

2014.05.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

2014.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.01.14 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 
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IR 1111294 
2012.02.28 

 
Dotchirne 

pidpriemstvo 
"Konditerska 
korporatzia 

"Roshen", UA 

"Roshen", UA a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 30. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

5 Marc  
interna ional  

Urinal 
 

IR 960 305 
2008.02.13 

 
WALMARK, a.s., 

CZ 

WALMARK, 
a.s., CZ 

2014.08.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.10.27 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.06.23 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 05, 29, 30, cu utilizarea 
acestora pentru tratarea sau prevenirea 
maladiilor sistemului urinar. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

6 Marc  na ional  

 
 

033456 
2013.07.09 

 
STACOM 

SISTEM S.R.L., 
MD 

CERNEI 
Andrei, MD 

2014.08.01 
împotriva 

înregistr rii 
rcii 

2014.10.28 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se men ine în vigoare Decizia 
Departamentului M rci, Modele i Desene 
Industriale din 2014.07.01. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

7 Marc  na ional  
 
  

 
031712 

2012.09.06 
 

EURO-ALCO 
S.R.L., 

întreprindere 
mixt , MD 

EURO-ALCO 
S.R.L., 

întreprindere 
mixt , MD 

2014.06.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.10.28 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.05.28 
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.  
 

8 Marc  na ional  

 
032357 

2012.12.19 
 

OBOROC Mihail, 
MD 

Chastnaya 
proizvodstven
no-torgovaya 
firma "Kriolit-
Dnepr", UA 

2014.02.06 
împotriva 

înregistr rii 
rcii 

2014.10.28 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2013.12.06 
i se respinge cererea de înregistrare a 

rcii nr. depozit 032357 din 2012.12.19, pe 
numele solicitantului - OBOROC Mihail, MD. 
3. Se restituie taxa achitat  pentru eliberarea 
certificatului de înregistrare a m rcii. 
4. Se transmite dosarul în arhiv .  
 

9 Marc  
interna ional  

 
IR 1153372 
2012.12.26 

 
Barabash Taras 
Olehovych, UA 

Barabash 
Taras 

Olehovych, 
UA 

2014.07.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere total  

a cererii de 
înregistrare a 

rcii 

2014.10.28 1. Se accept  revendicarea contestatarului. 
2. Se abrog  Decizia Departamentului M rci, 
Modele i Desene Industriale din 2014.05.08 
i se accept  protec ia m rcii solicitate 

pentru urm toarele produse din clasa 30: 
"ceai, ceai din plante, ceai din fructe". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 

rci, Modele i Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

 
Pre edintele Comisiei de Contesta ii                                            Lilia Bolocan 
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