
Executor:  
Luminiţa Bodarev 

Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în decembrie 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 

 
027077 

2010.05.05 
 

KVINT, societate 
pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de 
vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

KVINT, 
societate pe 
acţiuni de tip 

închis, fabrică 
de vinuri şi 

coniacuri din 
Tiraspol, MD 

2011.06.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.05.11.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

2 Marcă naţională 

 
026881 

2010.03.12 
 

KVINT, societate 
pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de 
vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

KVINT, 
societate pe 
acţiuni de tip 

închis, fabrică 
de vinuri şi 

coniacuri din 
Tiraspol, MD 

2011.06.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.06.15.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

3 Marcă naţională 

 
027993 

2010.10.21 
 

KVINT, societate 
pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de 
vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

KVINT, 
societate pe 
acţiuni de tip 

închis, fabrică 
de vinuri şi 

coniacuri din 
Tiraspol, MD 

2011.08.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.07.26.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

4 Marcă naţională 

027992 
2010.10.21 

KVINT, 
societate pe 
acţiuni de tip 

închis, fabrică 
de vinuri şi 

coniacuri din 
Tiraspol, MD 

2011.08.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.07.26.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 



Executor:  
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KVINT, societate 
pe acţiuni de tip 
închis, fabrică de 
vinuri şi coniacuri 
din Tiraspol, MD 

5 Marcă naţională 

025234 
2009.04.02 

 
ILCENCO 

Vsevolod, MD 

ILCENCO 
Vsevolod, MD 

2011.03.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.12.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.01.06 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34 şi pentru serviciile din 
clasa 35: "publicitate; gestiunea afacerilor 
comerciale, cu excepţia serviciilor de 
intermediar în domeniul informaticii privind 
afacerile şi prelucrării automatizate a datelor; 
administrare comercială; lucrări de birou". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

6 Marcă naţională 

 
025235 

2009.04.02 
 

ILCENCO 
Vsevolod, MD 

ILCENCO 
Vsevolod, MD 

2011.03.11 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.12.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.01.06 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34 şi pentru serviciile din 
clasa 35: "publicitate; gestiunea afacerilor 
comerciale, cu excepţia serviciilor de 
intermediar în domeniul informaticii privind 
afacerile şi prelucrării automatizate a datelor; 
administrare comercială; lucrări de birou". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

7 Marcă 
internaţională 

 
IR 1015761 
2009.01.26 

P. Topolewicz A. 
Gackowski 

TOPEX Sp. z 
o.o. Spółka 

komandytowa, 
PL 

P. Topolewicz 
A. Gackowski 
TOPEX Sp. z 
o.o. Spółka 

komandytowa, 
PL 

2011.07.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.16 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.04.14.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

8 Marcă 
internaţională 
KALIMATE 

 
IR 1034190 
2010.02.25 

 
KOWA 

COMPANY, 
LTD., JP 

KOWA 
COMPANY, 

LTD., JP 

2011.07.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.16 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.05.11 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru produsele: "preparate farmaceutice 
administrate în hiperkaliemie în rezultatul 
insuficienţei renale acute sau cronice" din 
clasa 05.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

9 Marcă naţională 

 
009510 

2000.07.27 
Nr. certificat 

8153 
IMPERIAL VIN  

S.A., MD 

IMPERIAL 
VIN  S.A., MD 

2011.04.21 
privind 

repunerea în 
drepturi referitor 

la prelungirea 
termenului de 
valabilitate a 

certificatului de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se restituie taxa în cuantum de 100 Euro 
achitată pentru repunerea în drepturi 
conform 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. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
finisarea procedurilor. 
 



Executor:  
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10 Marcă naţională 

 
026495 

2010.01.26 
 

Anfilada S.R.L., 
MD 

Anfilada 
S.R.L., MD 

2011.10.10 
împotriva 

Deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2011.12.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 
2011.07.27.  
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita 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) 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 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

11 Marcă 
internaţională 

 
IR 1029087 
2010.01.07 

 
TKS s.a., société 

anonyme, BE 

TKS s.a., 
société 

anonyme, BE 

2011.10.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.20 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.07.05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

12 Marcă 
internaţională 

 
IR 1047266 
2010.06.01 

 
SCHALI AG, LI 

SCHALI AG, 
LI 

2011.10.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.12.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.08.02 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 05, 10, 
36, 42 şi 44.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

13 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1031770 
2010.02.02 

 
XU JIAN HUA, 

CN 

XU JIAN HUA, 
CN 

2011.09.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.06.16 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 09, cu excepţia: tastaturi 
pentru maşini de calcul, mouse, conductoare 
magnetice, conductoare electrice.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

14 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1013159 
2009.07.07 

Closed Joint-
Stock Company 

Closed Joint-
Stock 

Company 
"MILK 

ALLIANCE", 
UA 

2011.03.24 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.20 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.12.29 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 05, 29, 30, 
35 şi 43.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 



Executor:  
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"MILK 
ALLIANCE", UA 

15 Marcă naţională 

 
025989 

2009.10.16 
 

COLECT 
CAPITAL GRUP 

S.R.L., MD 

COLECT 
CAPITAL 

GRUP S.R.L., 
MD 

2011.03.17 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.21 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.01.20.  
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

16 Marcă naţională 
 

ПИНТА 
 

027495 
2010.07.22 

 
ACVAMONT 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

ACVAMONT 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2011.08.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.07.21 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor, serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 32 şi 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

17 Marcă naţională 
 

DEKORAL 
 

025805 
2009.09.03 

 
SUPRATEN 
PLUS S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

PPG Deco 
Spolka z 

ograniezona 
odpowiedzialn

oscia, PL 

2011.05.04 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.12.21 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.05.03 
şi se respinge cererea nr. 025805 din 
2009.09.03 pe numele solicitantului 
SUPRATEN PLUS S.R.L., întreprindere 
mixtă, MD. 
3. Se restituie taxa în cuantum de 125 Euro 
achitată pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii conform 
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 arhivă. 

18 Marcă naţională 

 
 

024637 
2008.11.26 

 
BOLEACU 

Ghenadie, MD 

BOLEACU 
Ghenadie, MD 

2011.07.25 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.12.21 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2011.03.03.  
3. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va   
achita 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) 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 iulie 2006 
privind susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

19 Marcă naţională 
AVITAFARMA-

M 
 

026769 
2010.02.19 

 

ACC 
Avitafarma-M, 

MD 

2011.09.20 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta 
împotriva 

deciziei de 

2011.12.21 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 026769 din 2010.02.19. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.12.29 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor, serviciilor 



Executor:  
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ACC Avitafarma-
M, MD 

respingere 
parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

revendicate în cerere din clasele 05, 35. 
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. 

20 Marcă 
internaţională 

 
SCHONEN 

 
IR 1048900 
2010.07.15 

 
"Delta Medical 

Promotions AG", 
CH 

"Delta Medical 
Promotions 

AG", CH 

2011.10.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.12.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.08.18 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 03, 05, 10. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

21 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 997 722 
2009.03.04 

 
Berner AG, DE 

Berner AG, 
DE 

2011.05.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.12.21 1. Se acceptă revendicarea contestatarului, 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.02.28 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 19 şi pentru următoarele 
produse din clasa 25: "îmbrăcăminte, 
încălţăminte, articole care servesc la 
acoperirea capului, toate produsele sus-
menţionate destinate folosirii în construcţie şi 
meşteşug". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

 
 
              Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                   Lilia Bolocan 


