
Executor:  
Luminiţa Bodarev 

Lista contestaţiilor examinate la Comisia de Contestaţii  
în octombrie 2010 

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 

FORTUNE 
023660 

2008.06.10 
 

Wilmar Trading 
Pte Ltd, SG 

Wilmar 
Trading Pte 

Ltd, SG 

2010.02.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2010.10.05 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2009.12.11. 
3. Se transmite dosarul în arhivă.  
 

2 Marcă naţională 
СЛАВУТИЧ 

023321 
2008.04.15 

 
Vidkrîte 

acţionerne 
tovarîstvo "Pîvo-

bezalkogolinîi 
kombinat 

"Slavutîci", UA 

Vidkrîte 
acţionerne 
tovarîstvo 

"Pîvo-
bezalkogolinîi 

kombinat 
"Slavutîci", UA 

2010.05.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2010.10.05 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.03.25 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru produsul "bere" din clasa 32. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

3 Marcă naţională 
CAPITAL 
MARKET 
025193 

2009.03.31 
 

CAPITAL 
MARKET S.A., 

ziar, 
întreprindere de  

stat, MD 

CAPITAL 
MARKET 
S.A., ziar, 

întreprindere 
de  stat, MD 

2010.07.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2010.10.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.05.21 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate în 
temeiul scrisorii de consimţămînt eliberată de 
titularul mărcii opuse. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

4 Marcă naţională 
HEBA 

 
024999 

2009.02.13 
 

Otis Elevator 
Company, US 

Otis Elevator 
Company, US 

2010.04.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2010.10.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.02.19 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor, serviciilor 
revendicate în cerere, cu excepţia 
"elevatoare agricole" din clasa 07. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

5 Marcă naţională 
NEVA 

 
025000 

2009.02.13 
 

Otis Elevator 
Company, US 

Otis Elevator 
Company, US 

2010.04.08 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2010.10.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.02.19 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere, cu excepţia 
"elevatoare agricole" din clasa 07. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

6 Marcă naţională 
ORANGE CITY 

 
024251 

2008.09.24 

Orange Brand 
Services 

Limited, GB 

2010.04.30 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2010.10.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.04.16 
şi se respinge cererea de înregistrare a 
mărcii "ORANGE CITY" nr. depozit 024251 
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ASVOCON 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

pe numele solicitantului ASVOCON S.R.L., 
întreprindere mixtă, MD. 
3. Se restituie taxa achitată pentru eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii. 
4. Se transmite dosarul în arhivă.  

7 Marcă naţională 
LUNA DE 

MIERE 
 

023570 
2008.05.28 

 
CIUBUC Ion, MD 

CIUBUC Ion, 
MD 

2010.05.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.10.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.02.26 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cererea de înregistrare a 
mărcii nr. depozit 023570 din 2008.05.28. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

8 Marcă naţională 

 
024157 

2008.09.02 
 

EXCELLENCE 
S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

EXCELLENC
E S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

2010.05.11 
împotriva 

deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2010.10.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 
2010.04.15. 
3. În termen de pînă la o lună de la data 
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p.40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale) 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. 

9 Marcă naţională 

024159 
2008.09.02 

 
EXCELLENCE 

S.R.L., 
întreprindere 

mixtă, MD 

EXCELLENC
E S.R.L., 

întreprindere 
mixtă, MD 

2010.05.11 
împotriva 

deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2010.10.05 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 
2010.04.15. 
3. În termen de pînă la o lună de la data 
primirii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
cuantum de 250 Euro (p.40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 prin care 
s-au aprobat Taxele pentru servicii cu 
semnificaţie juridică în domeniul protecţiei 
obiectelor proprietăţii intelectuale) 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. 

10 Marcă naţională 
SĂNĂTATE 

 
025098 

2009.03.19 

BALABAN 
INTRAVEST 
S.R.L., MD 

2010.06.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 

2010.10.06 1.  A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2.  A transmite dosarul în arhivă. 
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BALABAN 

INTRAVEST 
S.R.L., MD 

înregistrare a 
mărcii 

11 Marcă naţională 
ЧИСТАЯ 
ЖИЗНЬ 

 
024783 

2008.12.22 
 

GUŢU Serghei, 
MD 

GUŢU 
Serghei, MD 

2010.06.04 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.10.06 1.  A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2.  A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale       
pentru perfectarea procedurilor ulterioare. 
 

12 Marcă 
internaţională 
TRUSSARDI 

ESSENZA DEL 
TEMPO 

 
IR 963 287 
2008.04.07 

 
TRUSSARDI 

S.P.A., IT 

TRUSSARDI 
S.P.A., IT 

2010.05.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.10.06 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.02.23 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cererea de înregistrare a mărcii IR 963 287 
din 2008.04.07. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

13 Marcă 
internaţională 

 
GO SPORT 

 
IR 910 072 
2006.11.24 

 
GROUPE GO 
SPORT, FR 

GROUPE GO 
SPORT, FR 

2010.04.09 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.10.06 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.01.28 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate în 
temeiul scrisorii de consimţămînt pentru 
totalitatea produselor revendicate în cerere, 
cu excepţia "încălţăminte" din clasa 25. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

14 Marcă 
internaţională 

 
IR 801 935 
2003.03.17 

 
Teraoka Seiko 

Co., Ltd, JP 

Teraoka Seiko 
Co., Ltd, JP 

2010.06.14 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2010.10.06 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.03.31 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere, fără extinderea dreptului exclusiv 
asupra cuvîntului "DIGI" cu excepţia 
executării grafice deosebite. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

          
 
 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                        Lilia Bolocan 
 


