
Executor: 
Luminiţa Bodarev 

Lista contesta ţiilor examinate la Comisia de Contesta ţii  
în octombrie 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 

 
DESPERADOS 

 
025686 

2009.08.06 
 

JOVAN  Fiodor, 
MD 

HEINEKEN 
ENTREPRISE

, FR 

2010.07.07 
împotriva 

înregistrării 
mărcii 

2011.10.27 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
2. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei încheieri urmează de 
achitat 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). 
3. A transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale          
pentru perfectarea procedurilor ulterioare. 

2 Marcă naţională 
 

 
 

024676 
2008.12.04 

 
Gold Peak 
Industries 
(Holdings) 

Limited, HK 

Gold Peak 
Industries 
(Holdings) 

Limited, HK 

2011.06.13 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.10.27 1. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.04.12 
şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 09, în legătură cu 
decăderea motivelor de refuz. 
2. În termen de pînă la o lună din data 
expedierii prezentei hotărâri urmează de 
achitat 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).  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

3 Marcă 
internaţională 

 
DUSTER 

 
IR 1009057 
2009.04.24 

 
RENAULT s.a.s., 

FR 

RENAULT 
s.a.s., FR 

2010.12.07 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.10.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.11.12 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 12.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

4 Marcă 
internaţională 

 
CINTURATO 

 
IR 676 489 
1997.07.09 

 
PIRELLI TYRE 

S.P.A., IT 

PIRELLI 
TYRE S.P.A., 

IT 

2011.07.22 
împotriva 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

2011.10.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.04.27 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 12.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

5 Marcă 
internaţională 

Sovmestnoe 
predpriyatie 

2011.07.21 
împotriva 

2011.10.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 



Executor: 
Luminiţa Bodarev 

 
IR 926 851 
2007.04.10 

 
Sovmestnoe 
predpriyatie 

Zakrytoe 
Aktsionernoe 
Obchtchestvo 
"MILAVITSA", 

BY 

Zakrytoe 
Aktsionernoe 
Obchtchestvo 
"MILAVITSA", 

BY 

deciziei de 
respingere totală 

a cererii de 
înregistrare a 

mărcii 

Modele şi Desene Industriale din 2011.05.31 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasa 25.  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

6 Marcă 
internaţională 

 

 
 

IR 469 756 
1982.07.08 

 
Pingo-

Erzeugnisse 
GmbH, DE 

Pingo-
Erzeugnisse 
GmbH, DE 

2010.07.30 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.10.27 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2010.06.04 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor revendicate în 
cerere din clasele 01, 02 şi pentru 
următoarele produse din clasa 03 "Produse 
pentru întreţinerea tehnică a automobilelor, 
şi anume: produse pentru curăţarea şi 
protecţia cromului, produse chimice pentru 
îndepărtarea ruginii, produse chimice pentru 
îndepărtarea răşinii, produse de curăţare a 
obiectelor din materiale plastice, produse 
chimice de curăţare la rece a motoarelor, 
produse de curăţare şi lustruire a 
automobilelor (cu excepţia pielii), ceară de 
lustruire pentru lacuri, în special lacuri pentru 
automobile".  
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 

7 Marcă 
internaţională 

 
IR 1018972 
2009.09.28 

 
Closed Joint-

Stock Company 
"MILK 

ALLIANCE", UA 

Closed Joint-
Stock 

Company 
"MILK 

ALLIANCE", 
UA 

2011.04.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.10.27 1. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.01.11 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 05, 29, 30, 
35, 43.  
2. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor. 
 

8 Marcă 
internaţională 

 
 

IR 964 615 
2008.01.08 

 
SODEXO, FR 

SODEXO, FR 2011.07.18 
împotriva 

deciziei de 
respingere 

parţială a cererii 
de înregistrare a 

mărcii 

2011.10.28 1. Se acceptă revendicarea contestatarului. 
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, 
Modele şi Desene Industriale din 2011.05.27 
şi se acceptă protecţia mărcii solicitate 
pentru totalitatea produselor şi serviciilor 
revendicate în cerere din clasele 09, 16, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.   
3. Se transmite dosarul în Departamentul 
Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru 
continuarea procedurilor.  

9 Marcă notorie 

 
Nr. 3 

Conform 
Registrului 

Mărcilor Notorii 
 

 HARD ROCK 
LIMITED INC, 

US 

HARD ROCK 
LIMITED INC, 

US 

2011.01.26 
împotriva 

deciziei de 
neacceptare a 
modificărilor 

privind marca 
notorie 

2011.10.28 1. A înceta procedura de examinare a 
contestaţiei. 
3. A transmite dosarul în arhivă. 

 
Preşedintele Comisiei de Contestaţii                                                   Lilia Bolocan 


