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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii în 
luna februarie 2014 în privin ţa cărora procedura a fost 

finalizat ă  
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 

 
Chateau Crico 

 
029797 

2011.09.15 
 

MOREN GROUP 
S.A., LV 

MOREN 
GROUP S.A., 

LV 

2013.06.21 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.02.26 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 029797 din 2011.09.15. 
2. Se respinge revendicarea contestatarului. 
3. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.03.26. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

2 Marcă naţională 
 

СТАРО 
МОЛДАВСКИЙ  

 
031215 

2012.06.05 
 

MIGDAL-P S.A., 
MD 

MIGDAL-P 
S.A., MD 

2013.10.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.08.07 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33, în temeiul art. 7(2) al 
Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

3 Marcă naţională 
 

LE SAGE 
 

030819 
2012.03.12 

 
MOLDAVSCHII 

STANDART 
S.R.L., 

întreprindere cu 
capital străin, 

fabrică de vinuri 
şi divinuri, MD 

MOLDAVSCH
II STANDART 

S.R.L., 
întreprindere 

cu capital 
străin, fabrică 

de vinuri şi 
divinuri, MD 

2013.07.10 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2014.02.26 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 030819 din 2012.03.12. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.04.12 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 33, 35. 
4. 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 1997.08.13). 
5. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
Notă: Pentru taxa menţionată 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.  
 

4 Marcă naţională 
 

GRAN PATRON 

Patrón Spirits 
International 

AG, a 

2013.12.23 
împotriva 

deciziei de 

2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.10.25 
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BURDEOS 
 

031275 
2012.06.15 

 
Patrón Spirits 

International AG, 
a corporation 

duly organized 
and  existing 

under the laws of 
Switzerland, CH 

corporation 
duly organized 
and  existing 

under the laws 
of 

Switzerland, 
CH 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate în 
baza art. 6 quinquies al Convenţiei de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii industriale, 
pentru "băuturi spirtoase din agave care 
beneficiază de denumirea de origine 
controlată "Tequila"" din clasa 33. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementului 
verbal "BURDEOS". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

5 Marcă naţională 

 
 

032046 
2012.11.05 

 
PHILIP MORRIS 

BRANDS 
S.A.R.L., CH 

PHILIP 
MORRIS 
BRANDS 

S.A.R.L., CH 

2013.08.16 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 
unor elemente 

verbale 

2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.13 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34, fără excluderea dreptului 
exclusiv asupra elementelor "MARLBORO", 
"POCKET PACK", în temeiul art. 7(2) al Legii 
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

6 Marcă naţională 

 
 

032047 
2012.11.05 

 
PHILIP MORRIS 

BRANDS 
S.A.R.L., CH 

PHILIP 
MORRIS 
BRANDS 

S.A.R.L., CH 

2013.08.16 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 
unor elemente 

verbale 

2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.13 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34, fără excluderea dreptului 
exclusiv asupra elementelor "MARLBORO", 
"POCKET PACK", în temeiul art. 7(2) al Legii 
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementelor 
verbale "GOLD", "ORIGINAL".  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

7 Marcă naţională 

 
 

031654 
2012.08.21 

 
PHILIP MORRIS 

BRANDS 
S.A.R.L., CH 

PHILIP 
MORRIS 
BRANDS 

S.A.R.L., CH 

2013.08.15 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 
unor elemente 

verbale 

2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.22 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34, fără excluderea dreptului 
exclusiv asupra elementelor "MARLBORO", 
"FINE TOUCH", în temeiul art. 7(2) al Legii 
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. Dreptul 
exclusiv nu se va extinde asupra elementului 
verbal "GOLD".  
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 1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

8 Marcă naţională 

 
 

031655 

PHILIP 
MORRIS 
BRANDS 

S.A.R.L., CH 

2013.08.15 
împotriva 

deciziei de 
înregistrare a 

mărcii fără drept 
exclusiv asupra 
unor elemente 

verbale 

2014.02.26 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.22 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 34, fără excluderea dreptului 
exclusiv asupra elementelor "MARLBORO", 
"FINE TOUCH", "TOUCH" în temeiul art. 
7(2) al Legii nr. 38/2008 privind protecţia 
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2012.08.21 
 

PHILIP MORRIS 
BRANDS 

S.A.R.L., CH 

mărcilor. Dreptul exclusiv nu se va extinde 
asupra elementelor verbale "GOLD", 
"ORIGINAL".  
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 1997.08.13). 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

9 Marcă naţională 
 

 
 

030567 
2012.02.01 

 
FORT S.R.L., 

firmă, MD 

FORT S.R.L., 
firmă, MD 

2013.08.28 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2014.02.26 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.06.28 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 06, 19, 40 
şi pentru produsele "incubatoare pentru ouă" 
din clasa 07, "produse (necuprinse în alte 
clase) din trestie, stuf, răchită, corn, os, 
fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, 
sidef, spumă de mare; toate cu excepţia 
mobilei" din clasa 20 şi pentru următoarele 
servicii din clasa 37: "construcţii; reparaţii; 
servicii de instalaţii; toate cu excepţia 
producerii, reparaţiei şi deservirii mijloacelor 
de transport cu motor şi a părţilor lor".  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

10 Marcă naţională 
 

LA CRÎŞMĂ 
 

030718 
2012.03.02 

 
ENCIU Serghei, 

MD 

ENCIU 
Serghei, MD 

2013.08.23 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.02.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.06.26. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

11 Marcă 
internaţională 

 
FABIANI 

 
IR 646 324 
1995.09.15 

 
CALZATURIFICI

O GIOVANNI 
FABIANI S.r.l., IT 

CALZATURIFI
CIO 

GIOVANNI 
FABIANI S.r.l., 

IT 

2013.07.12 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2014.02.27 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene      
Industriale din 2013.04.19. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

12 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 1114731 
2012.01.16 

 
SC AAYLEX 

PROD SRL, RO 
 

SC AAYLEX 
PROD SRL, 

RO 

2014.01.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2014.02.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.11.04 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea  produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 29, 31, 35. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
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13 Marcă 
internaţională 

 
GUARDIANI 

 
IR 1072983 
2010.08.02 

 
NUOVA 

CENTAURO 
S.r.l., IT 

NUOVA 
CENTAURO 

S.r.l., IT 

2013.07.05 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 
 

2014.02.27 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1072983 din 2010.08.02. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.01.11 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea  produselor revendicate în 
cerere din clasele 18, 25. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

14 Marcă 
internaţională 

 
ZUMBA 

 
IR 1050453 
2010.09.03 

 
Zumba Fitness, 

LLC, US 

Zumba 
Fitness, LLC, 

US 

2013.10.25 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 
contesta şi 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2014.02.27 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1050453 din 2010.09.03. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.03.19 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea  produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 25, 41. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

15 Marcă 
internaţională 

 
PHOENIX 
CONTACT 

 
IR 1125907 
2011.10.28 

 
PHOENIX 
CONTACT 

GmbH & Co. KG, 
DE 

PHOENIX 
CONTACT 

GmbH & Co. 
KG, DE 

2013.12.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2014.02.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.09.25 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 03, 08, 09, 
16, 37, 38, 42, pentru totalitatea produselor 
revendicate din clasa 06, cu excepţia 
"ferestrelor, uşilor, mulurilor, fitingurilor 
pentru clădiri, garniturilor şi accesoriilor 
pentru ferestre şi uşi, toate produsele 
menţionate fiind din metal şi incluse în 
această clasă", precum şi pentru 
următoarele produse din clasa 07: "maşini 
pentru tăierea cablului şi maşini pentru 
presarea cablului, maşini automate de tăiere 
a cablului, cleşte pentru presarea cablului". 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

16 Desene si 
modele 

industriale 
 

Motive 
decorative 

pentru ambalaje 
 

f 2012 0078 
2012.08.08 

 
S. A. "ORHEI-

VIT", MD 

S. A. "ORHEI-
VIT", MD 

2013.10.03 
împotriva 

Hotărârii de 
respingere a 

cererii de 
înregistrare a 

desenului, 
modelului 
industrial 

2014.02.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Hotărârea Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2013.09.24 şi se acceptă înregistrarea 
desenului, modelului industrial conform 
cererii nr. depozit f 2012 0078 din 
2012.08.08. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                              Lilia Bolocan 
 


