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Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în august 2013 

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 

 
ASPIVAS 

 
030562 

2012.02.02 
 

EUROFARMACO 
S.A., întreprindere 
cu capital străin, 

MD 

Bayer 
Aktiengesellsc

haft, DE 

2012.12.21 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2013.08.12 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în arhivă. 
 

2 Marcă naţională 
 

PURE LIFE 
 

027920 
2010.10.12 

 
ORHEI-VIT S.A., 

MD 

ORHEI-VIT 
S.A., MD 

2012.07.31 
privind 

repunerea în 
drepturi 

2013.08.12 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 produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 05, 29, 32, 
35, 39. 
3. În termen de pînă la o lună de la 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) şi taxa 
care nu a fost plătită 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 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.  

3 Marcă naţională 
 

VENISA 
BEHИСА 

 
028927 

2011.04.04 
 

VENISA-AUR-M 
S.R.L., MD 

VENISA-AUR-
M S.R.L., MD 

2012.10.25 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta Decizia 

2013.08.12 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 028927 din 2011.04.04. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.07.10 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru produsele din clasa 14 - "metale 
preţioase şi aliajele lor şi produse din aceste 
materiale sau placate cu acestea" şi 
totalitatea serviciilor revendicate în cerere 
din clasa 35. 
4. În termen de pînă la o lună de la 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 
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obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 
1997.08.13), taxa pentru înregistrarea şi 
eliberarea certificatului de înregistrare a 
mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 40 din 
Hotărârea menţionată) în total - 350 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. 

4 Marcă 
internaţională 

 
LAURA AMATTI 

 
IR 1085405 
2011.05.30 

 
TOP SHOP 

INTERNATIONAL 
SA, CH 

TOP SHOP 
INTERNATIONA

L SA, CH 

2013.02.27 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.08.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2012.12.20 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 08, 11, 20, 
21, 24, 35, 42. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

5 Marcă 
internaţională 

 
PRAMET 

 
IR 367748A 
1970.04.06 

 
SECO Tools 

Aktiebolag, SE 

SECO Tools 
Aktiebolag, 

SE 

2013.04.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.08.12 1. Se acceptă revendicarea contestatarului 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.01.30 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 07, 08. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

6 Marcă naţională 
 

MONSTER 
 

031514 
2010.11.01 

 
MONSTER 
ENERGY 

COMPANY, a 
Delaware 

corporation, US 

MONSTER 
ENERGY 

COMPANY, a 
Delaware 

corporation, 
US 

2012.07.25 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.08.13 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.05.25. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

7 Marcă naţională 
 

JAVA 
MONSTER 

 
031633 

2010.11.01 
 

MONSTER 
ENERGY 

COMPANY, a 
Delaware 

corporation, US 

MONSTER 
ENERGY 

COMPANY, a 
Delaware 

corporation, 
US 

2012.09.19 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.08.13 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.07.20. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

8 Marcă naţională 
 

ЗОЛОТО 
МОЛДОВЫ 

 
030638 

2012.02.15 
 

BOGUŞ 
Alexandr, MD 

BOGUŞ 
Alexandr, MD 

2013.05.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.08.13 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.03.22. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 
 
 
 

9 Marcă naţională 
 

ANTURAJ 
NOU S.R.L., 

MD 

2013.04.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

2013.08.13 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.03.01 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
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030365 

2011.12.19 
 

ANTURAJ NOU 
S.R.L., MD 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 20. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

10 Marcă 
internaţională 

 
IOS 

 
IR 1067873 
2010.11.02 

 
Cisco 

Technology, Inc., 
US 

Cisco 
Technology, 

Inc., US 

2012.10.10 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.08.13 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale          
pentru continuarea procedurilor. 
 

11 Marcă 
internaţională 

 
REMAXOL 

 
IR 1110771 
2012.01.27 

 
EcoPharm 

Patent 
Management 

AG, CH 

EcoPharm 
Patent 

Management 
AG, CH 

2013.04.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.08.13 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.02.25 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

12 Marcă 
internaţională 

 
РЕМАКСОЛ 

 
IR 1110772 
2012.01.27 

 
EcoPharm 

Patent 
Management 

AG, CH 

EcoPharm 
Patent 

Management 
AG, CH 

2013.04.15 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.08.13 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.02.25 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

13 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 1085583 
2010.10.26 

 
"FOODCARE 
SPÓLKA Z 

OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALN
OSCIA" SPÓLKA 

KOMANDYTOWA, 
PL 

Michalczewski 
Dariusz, PL 

2013.04.09 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2013.08.13 1. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.03.18 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 05 - 
"alimente şi băuturi dietetice fabricate în 
scopuri medicale sau de vindecare, săruri 
pentru ape minerale (termen foarte vag în 
opinia Biroului Internaţional - Regula 13.2)b) 
din Regulamentul comun de executare), 
preparate din oligoelemente pentru consum 
uman şi animal, aditivi minerali pentru 
produse alimentare, suplimente nutritive de 
uz medical, preparate chimice, produse de 
stimulare a apetitului de uz medical, toate 
produsele menţionate cu efect energizant; 
clasa 30 - preparate aromatice de uz 
alimentar, arome pentru băuturi altele decît 
uleiurile esenţiale, băuturi pe bază de 
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, ceai, 
băuturi pe bază de ceai, ceai rece, cacao, 
băuturi pe bază de cacao, cacao cu lapte, 
cafea, arome de cafea, băuturi pe bază de 
cafea, preparate vegetale ce înlocuiesc 
cafeaua, înlocuitori de cafea, gheaţă, 
patiserie, preparate din cereale, cofetărie, 
bomboane, snack baruri, gume de mestecat 
de uz non medical, toate produsele 
menţionate cu efect energizant; clasa 32 - 
băuturi fără alcool, băuturi îmbogăţite cu 
vitamine şi oligoelemente, băuturi din fructe, 
sorbeturi (băuturi), apă gazoasă, apă de 
Seltz, băuturi gazoase, băuturi efervescente 
(termen foarte vag în opinia Biroului 
Internaţional - Regula 13.2)b) din 
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Regulamentul comun de executare), băuturi 
efervescente sub formă de pudră, aperitive 
fără alcool, cocktailuri fără alcool, cidru fără 
alcool, pastile pentru prepararea băuturilor, 
pastile pentru băuturile gazoase, prafuri 
pentru prepararea băuturilor, preparate sub 
formă de praf şi/sau pastile pentru 
confecţionarea băuturilor îmbogăţite cu 
oligoelemente şi/sau vitamine, energizante, 
fortifiante, concentrate de băuturi (termen 
foarte vag în opinia Biroului Internaţional - 
Regula 13.2)b) din Regulamentul comun de 
executare), crem-soda cu ghimbir, băuturi pe 
bază de zer, toate produsele menţionate fără 
băuturile izotonice şi cu efect energizant”. 

14 Marcă naţională 
 

 
 

023392 
2008.04.24 

 
TOMAI-VINEX 
S.A., societate 
comercială, MD 

TOMAI-VINEX 
S.A., societate 

comercială, 
MD 

2013.05.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.08.13 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 
2. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2013.03.05. 
3. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

15 Marcă naţională 
 

 
 

023484 
2008.05.16 

 
TOMAI-VINEX 
S.A., societate 
comercială, MD 

TOMAI-VINEX 
S.A., societate 

comercială, 
MD 

2013.05.02 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2013.08.13 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.03.05 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 33. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

16 Marcă naţională 
 

 
029896 

2011.09.26 
 

Aktsionerno 
Droujestvo 

"BULGARTABAC 
HOLDING", BG 

Aktsionerno 
Droujestvo 

"BULGARTABAC 
HOLDING", BG 

2013.04.01 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta Decizia  

2013.08.14 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 029896 din 2011.09.26. 
2. Se respinge revendicarea contestatarului.  
3. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.08.02. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

17 Marcă naţională 
 

GLOBAL 
 

029897 
2011.09.26 

 
Aktsionerno 
Droujestvo 

"BULGARTABAC 
HOLDING", BG 

Aktsionerno 
Droujestvo 

"BULGARTABAC 
HOLDING", BG 

2013.04.01 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta Decizia 

2013.08.14 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 029897 din 2011.09.26. 
2. Se respinge revendicarea contestatarului.  
3. Se menţine în vigoare Decizia 
Departamentului Mărci, Modele şi Desene 
Industriale din 2012.08.02. 
4. Se transmite dosarul în arhivă.  
 

18 Marcă naţională 
 

CONFIDO 

HIMALAYA 
GLOBAL 

HOLDINGS 

2013.01.23 
împotriva 

deciziei de 

2013.08.14 1. Se acceptă revendicarea contestatarului 
în temeiul scrisorii de acord prezentate. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
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028780 

2011.03.15 
 

HIMALAYA 
GLOBAL 

HOLDINGS LTD, 
a company 

limited by shares 
under the 

Company's Law, 
Dubai 

International 
Financial Centre, 

AE 

LTD, a 
company 
limited by 

shares under 
the 

Company's 
Law, Dubai 
International 

Financial 
Centre, AE 

respingere totală 
a cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

Modele şi Desene Industriale din 2012.11.21 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 05. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

19 Marcă naţională 
 

ECORIN 
 

030123 
2011.11.07 

 
COSMOVIS 

S.R.L., societate 
comercială, MD 

COSMOVIS 
S.R.L., 

societate 
comercială, 

MD 

2013.02.21 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.08.14 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2012.11.21 şi se acceptă înregistrarea 
mărcii solicitate pentru produsele 
revendicate în cerere din clasa 05: 
„preparate farmaceutice pentru tratarea şi 
prevenirea bolilor cardio-vasculare; produse 
igienice pentru medicină, cu excepţia 
produselor pentru toaleta intimă (igiena 
feminină), ţesuturilor impregnate cu loţiuni 
farmaceutice; plasturi şi materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare; 
dezinfectante; produse pentru distrugerea 
animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide” 
şi serviciile din clasa 35: „publicitate; 
gestiunea afacerilor comerciale; 
administrare comercială; lucrări de birou”. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

20 Marcă naţională 
 

IRDA 
 

030311 
2011.12.07 

 
NOBEL ILAC 
SANAYII VE 

TICARET 
ANONIM 
SIRKETI, 

reprezentanţa 
companiei 

turceşti, MD 

NOBEL ILAC 
SANAYII VE 

TICARET 
ANONIM 
SIRKETI, 

reprezentanţa 
companiei 

turceşti, MD 

2013.04.09 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta Decizia 

2013.08.14 1. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea nr. depozit 030311 din 2011.12.07. 
2. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
3. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.01.22 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru "produse farmaceutice şi veterinare; 
substanţe dietetice de uz medical, alimente 
pentru sugari; plasturi şi materiale pentru 
pansamente; materiale pentru plombarea 
dinţilor şi pentru mulaje dentare" din clasa 
05. 
4. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

21 Marcă naţională 
 

 
 

030866 
2012.03.21 

 
Brother 

Industries, Ltd., 
JP 

Brother 
Industries, 

Ltd., JP 

2013.05.03 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2013.08.14 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.03.05 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 02, 07, 09 şi produsele 
"hârtie, carton şi produse din aceste 
materiale, necuprinse în alte clase, articole 
pentru legătorie; papetărie; materiale pentru 
artişti; pensule, maşini de scris, cartuşe de 
bandă şi benzi pentru maşini de tipărit 
etichete, articole de birou (cu excepţia 
mobilelor); materiale de instruire sau 
învăţămînt (cu excepţia aparatelor); 
materiale plastice pentru ambalaj 
(necuprinse în alte clase); caractere 
tipografice, clişee" din clasa 16. 
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

22 Marcă naţională 
 

LICEUL 
TEORETIC 
"Gheorghe 

ASACHI", MD 

2013.06.03 
împotriva 

Deciziei de 
retragere a 
cererii de 

înregistrare a 
mărcii 

2013.08.14 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2013.05.23.  
3. În termen de pînă la o lună de la data 
expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va 
achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de înregistrare a mărcii în 
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030149 
2011.11.11 

 
LICEUL 

TEORETIC 
"Gheorghe 

ASACHI", MD 

cuantum de 250 Euro (p. 40 din Hotărârea 
Guvernului nr. 774 din 1997.08.13 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.  

23 Desene şi 
modele 

 
Motive 

decorative 
pentru capace 

 
f 2012 0086 
2012.09.07 
Nr. certificat 

1447 
AETOS-BORDEI 

S.R.L., 
SOCIETATE 

COMERCIALĂ, 
MD 

"Capaxolit-M" 
S.R.L., MD 

2013.05.23 
împotriva 

înregistrării DMI 

2013.08.14 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Hotărârea Departamentului 
Mărci, Modele şi Desene Industriale din 
2013.04.23. 
3. Taxa pentru eliberarea certificatului în 
cuantum de 26,25 Euro se restituie 
solicitantului. 
4. Se transmite dosarul în arhivă. 
 

24 Marcă 
internaţională 

 
DULERA 

 
IR 1047834 
2010.06.04 

 
Schering-Plough 

Ltd., CH 

Schering-
Plough Ltd., 

CH 

2011.12.16 
privind 

repunerea în 
dreptul de a 

contesta Decizia 

2013.08.14 1. Se abrogă Dispozitivul Hotărârii Comisiei 
de Contestaţii din 2012.09.24. 
2. Se repune în drepturi solicitantul privind 
cererea IR 1047834 din 2010.06.04. 
3. Se acceptă parţial revendicarea 
contestatarului. 
4. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.08.26 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru următoarele produse din clasa 05: 
"produse veterinare şi preparate 
farmaceutice pentru tratarea bronşitei şi 
astmului; produse igienice pentru medicină; 
substanţe dietetice de uz medical; plasturi; 
materiale pentru pansamente, dezinfectante; 
produse pentru distrugerea animalelor 
dăunătoare, fungicide, erbicide; produsele 
menţionate anterior nu sunt destinate 
domeniului stomatologiei şi tehnicii dentare". 
5. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  
 

 
 

Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                              Lilia Bolocan 
 


